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1. Необходимост от консервация на архитектурното културно 
наследство, насочена към устойчиво развитие на територията 

В резултат от работата на научния екип във връзка с разработването на 
Ръководството за възстановяване на историческите центрове, проф. Карло Аймерих 
формулира някои добри практики при възстановяването на стари сгради. Според него 
причините, които стоят в основата на обрата, на който бяхме свидетели през последните 
години в сферата на проектната култура, насочващ я към изграждане на все по-внимателни 
и директни връзки с местната история и култура във всички видове мероприятия по 
трансформиране, ново строителство и преустройство на сградния парк, са повече от една, 
но първата от тях се корени в политиката по възстановяване на местната идентичност1. 
Последната, по мнението на експертния екип, в Италия е изгубена през първите 
десетилетия след войната, по време на периодите на реконструкция и икономически бум, в 
утопичното виждане на интернационалността. Този етап е последван от допълнително 
заглушаване на местните идентичности чрез уеднаквяване със загуба на собствените 
специфики и чрез повърхностно имитиране на глобализъм, управляван от големите 
икономически мултинационални сили и популяризиран чрез средствата за масово 
осведомяване. Почти през целия изминал век двете различни културни политики – 
постмодерна и модерна – действат в една и съща посока и реално дават тласък за 
настъпването на редица явления: хиперболичен ръст на градовете, отдалечаване от селата, 
неконтролирано разширяване на периферните градски зони и в същото време допринасят 
конкретно и виновно за изоставянето, разрухата, упадъка в старите градски центрове и в по-
малките населени места и за последващите спекулативни действия, които оказват 
допълнително разтърсващ ефект спрямо тях. 

Наскоро настъпилото осъзнаване на тежестта на западането поставя в криза модела 
за растеж, базиран на техническо-икономическия прогрес, характерен за целия модерен и 

индустриален период, и насочва най-чувствителната и най-подготвена част от пост-
индустриалната култура към преоткриване и валоризация на местните традиции и знания, 
като изисква да бъдат съхранени и възстановени онези контексти, които все още съхраняват 

                                                 
1 Atzeni, C., Manias, M. Manuale del recupero dei centri storici della Marmilla del Sarcidano dell’Archi e del Grighine. 
Novembre 2006. 
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своята същност и отличителни белези; а що се отнася до архитектурата: историческите 
пластове, по-малките населени места, традиционните видове сгради, традиционните 
използвани материали и местните технологии.  

Друга причина, която също упражнява сериозно въздействие в настоящия преломен 
за проектната култура момент, се състои в необходимостта от ново качество на изградената 
среда, ориентирано към критериите, които разглеждат проблемите с ограниченията на 
развитието, енергийния баланс, невъзможността за възпроизвеждане на изразходваните 
ресурси. Днес почти всички споделят задължението за възприемане на поведение, което да 
води до намаление на използването на невъзобновяеми енергийни източници, за да се 
прибегне до производствени практики, които насърчават все по-обширното използване на 
незамърсяващи енергийни източници. Все пак, добре известно е, че строителството е най-
енергоемкият отрасъл (почти 50% от общия енергиен разход) и неговото приспособяване би 
дало голям принос за пестенето на ресурси и ограничаването на замърсяването на 
планетата. 

Двете действия – признаване и валоризация на традиционното историческо 
наследство от една страна, и стремежът към енергийно спестяване и био-еко-съвместимост 
от друга страна, си взаимодействат в дълбочина и се допълват взаимно. Затова през 
предмодерните исторически етапи възобновяемостта на ресурсите е гарантирана от 
ограничената възможност на техниката да се наложи над природата, а всяко въздействие 
върху околната среда зависи изключително от местните ресурси. С две думи, изградената в 
миналото среда автоматично притежава отличителните белези, характерни за 
устойчивостта. От друга страна същата тази устойчивост е гарантирана от спонтанността и 
нерационалността, произтичащи от историческите условия и условията на околната среда в 
момента на формирането й. С други думи говорим за форма на стабилност във времето, 
която се нуждае най-вече от повторно адаптиране и систематизация с оглед на 
характеристиките на съвременния живот – преустройство, което може да се постигне 
единствено чрез възстановяване, провеждано технически правилно чрез използване на 
аналитична методика. Днешната култура на качеството трябва да се асоциира с по-голяма 
защита и с по-съзнателна валоризация на традиционното архитектурно наследство, в което 
условията на съвместимост с околната среда да бъдат укрепвани последователно, 
адекватно и непрекъснато. Проучванията постепенно се фокусираха върху 
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взаимоотношението, което това проектно качество създава с момента на строителното 
изграждане. Демонстрира се как оперативните приложения на широкомащабни, но и по-
дребни намеси и мероприятия, провеждани върху съществуващото сградно наследство, 
което е все още „живо”, тоест все още се използва и е въвлечено в процеса на съвременна 
повторна употреба, не трябва да се откъсват от задълбоченото разбиране на строителния 
„организъм”, на техниките, материалите и знанията, които са ръководили процедурите и 
начините на формиране и развитие в миналото. В тази връзка експертният екип на 
Аркиландия припомня опита с Ръководствата за възстановяване на гр. Рим, на гр. Кастело, 
на гр. Палермо (всички те издадени в периода 1989-1999 г.) и с Практическите кодекси за 
Саси ди Матера и Ортиджа. Именно през последното десетилетие на 20 век случаите на 
комбиниране и съгласуване между различните архитектурни дисциплини и специални 
техники по темите, свързани с възстановяването на историческото наследство и 
устойчивостта на мероприятията, се увеличават числено и нарастват като значимост. 

В този ред на мисли, авторите потвърждават, че най-очарователната и продуктивна 
част на архитектурното изследване, която постепенно се утвърждава като основна насока в 
по-авангардните проектни проучвания, нормативната система и мероприятията на 
областните и местни институции, се фокусира върху връзката история - околна среда - 
материали. Именно в тази връзка регионалният контекст на поселенията в Сардиния се 
очертава като емблематичен случай на проучване, тъй като се характеризира конкретно с 
подчертаното наличие на компонента природа и околна среда, който се преплита с 
използването на историческо-традиционни, местни материали. С други думи познанието, 
грижата, валоризацията на традиционното архитектурно наследство на Сардиния 
надхвърлят границите на интересите на общността и на местната и/или областна 
администрация, за които тези действия така или иначе са задължителни и икономически 
желателни, и придобиват фундаментално значение на национално и наднационално ниво, 
за целия средиземноморски регион, а дори и в други по-далечни държави като например 
развиващите се страни, в които богатството на традиционното и природно наследство е 
застрашено поради различни причини, включително силните икономически интереси, които 
поражда. 

В Сардиния културната чувствителност и осъзнаването по отношение на местната 
идентичност, традициите, особеностите на структурата на производството, въпреки че са се 
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зародили наскоро и често са общо вкоренени под името „сардинност”, показват насочване 
към постигане на съзнателна зрялост. Явни сигнали за това се откриват в проучванията, 
провеждани в различни дисциплинарни сфери в двата университета на острова, в различни 
училища и класове, в културните движения и асоциации, и това, което може би е най-
важното - включително и на политическо административно ниво, тоест на ниво вземане на 
решения. 

 

2. Същност на подхода за интегрирана консервация, прилаган при 
опазването на архитектурното културно наследство 

Понятието “интегрирана консервация”, признато най-напред в резолюции, приети 
през 60-те години, по повод на необходимостта от осъществяване на връзка между 
опазването на наследството и благоустройството на териториите, беше една от най-важните 
стъпки от развитието на европейската политика в областта на архитектурното наследство.2 
Тази идея беше затвърдена от Европейската харта за архитектурно наследство, от 
Декларацията от Амстердам, последица от Конгреса върху европейското архитектурно 
наследство, както и от Резолюция 76 (28) на Комитета на министрите. Член 10 от 
Конвенцията от Гренада посвещава пет параграфа на принципите на интегрирана 
консервация, които всяка страна се ангажира да прилага. Тези принципи, потвърдени в 
“Ръководни принципи за развитието на законодателства и системи за управление на 
културното наследство”, съобразени с общото понятие за устойчиво развитие, предполагат 
политики на внимателно управление на архитектурното наследство, за да бъде предадено 
на бъдещите поколения в цялата си красота, автентичност и многообразие. Освен това, този 
подход беше насърчен от политиките за благоустройство на териториите, предложени на 
европейско ниво от Европейския съюз (Схема за развитие на общественото пространство, 
1999г.) и от Съвета на Европа (Водещи принципи за устойчиво териториално развитие на 
европейския континент, 2000г., и Препоръка (2000) 1 на Комитета на Министрите върху 
“водещите принципи”). 

                                                 
2 Cultural heritage and local development: a guide for local governments. Craterre-ENSAG/Convention France-
UNESCO, 2006. 
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Декларацията от Амстердам подчертава необходимостта от изработване на 
политики, целящи да осигурят опазването на традиционната прилежаща среда на 
историческите градове и старинните квартали не само на големите метрополии, но и на 
градовете и селата с традиции, да осигурят взаимодействието на техните функции и 
поддръжката на социалното им и културно многообразие. Основата на адаптирането на 
законодателните и регламентарни системи към изискванията на интегрирана консервация е 
изложена по-ясно в Резолюция 76 (28). 

Тази резолюция отрежда на интегрирана консервация на архитектурното наследство 
две основни цели: 

• консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и обектите 
чрез постановленията за опазване, мерките за материална консервация на 
изграждащите ги елементи, операциите по реставрация и експониране; 

• интегрирането на тези ценности в съвременния социален живот 
посредством осъществяване на програми за ревитализация и рехабилитация, 
включително и чрез адаптиране на сгради за социални цели и за нуждите на 
съвремието, което е съобразено с техните достойнства, пази елементите, 
представляващи културен интерес и съответства на средата, в която те се вписват. 
Определени са три принципа за интегрирана консервация: 

• интегрираната консервация на недвижимото културно наследство е 
една от основните съставни части на териториалното благоустройство и на 
урбанизма. В това отношение е удачно да се изработят някои глобални политики, 
които да служат за основа на една по-хуманна политика за благоустройство на 
териториите и урбанизъм; 

• интегрираната консервация на недвижимото културно наследство на 
дадена страна засяга на първо място нейните граждани. Наложително е да се 
поддържа равновесие между човека и неговото традиционно обкръжение и да се 
опазват от разрушение ценностите, наследени от миналото, върху които до голяма 
степен се градят качествата на околната среда; 

• обществените власти, както на национално, така и на регионално и 
местно ниво, поемат върху себе си изключителна отговорност за интегрираната 
консервация на архитектурното наследство. Те трябва да се намесват пряко в 
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действията за подкрепа, а именно да отделят фондове за реставрационни проекти, 
за съживяване и рехабилитация, да насърчават частната инициатива, да взимат 
специфични мерки за осигуряване на обучението на квалифицирани практици, като 
приобщават новите конструкции към старата архитектура и да упражняват повишена 
бдителност в секторите, в които автентичният характер на архитектурното 
наследство рискува да пострада от негативния ефект на твърде многото обществени 
и частни строителни работи. 

 

3. Подходът за интегрирана консервация в европейски контекст 

В днешно време ставаме свидетели на все по-голяма нужда да се излезе от твърде 
тясното схващане за наследството. Живеем в една “културна околна среда”, съставена не 
само от материални елементи, но и от образи, спомени, от споделена от групи хора памет, 
която спомага за изграждането на устоите на тяхната идентичност. Нужно е да се 
ориентираме към “устойчиво” управление на материалните и нематериалните елементи на 
заобикалящата ни среда. Важно е всеки да има достъп до знанието, културата и културното 
наследство и да може да намери там своята лична реализация. 

Европейската политика в това отношение е последователна - още от създаването си 
Съветът на Европа работи за изграждането на една обединена Европа. Промотирането на 
културните права е съществена част от този проект.3 Член I от Статута на Съвета на Европа 
уточнява, че целта на Организацията е да осъществи един “по-тесен съюз” между членовете 
си, за да се “…опазват и промотират идеалите и принципите, които представляват тяхно 
общо наследство…”; преследването на тази цел трябва да стане посредством “…съвместни 
действия в икономическата, социалната, културната, научната, юридическата и 
административната области…”. 

Принципът за общо наследство и нуждата от съвместни действия са препотвърдени 
и в увода на европейската културна конвенция от 1954г., която полага основите на 
политиката за културно сътрудничество на Съвета на Европа. Съгласно чл. V от този текст, 
договарящите Страни трябва да вземат под внимание факта, че обектите, подчинени на 

                                                 
3 Picard, R. European cultural heritage: analysis of policies and practices. Cultural Heritage Directorate, issue of 
Council of Europe, issue in English: European cultural heritage (Volume II): a review of policies and practice, ISBN 92-
871-4867-8. 
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техните компетенции и представляващи европейска културна ценност, са неделима част от 
“общото културно наследство”; те трябва да предприемат мерки за опазването им и за 
осигуряването на обществен достъп. 

Културната политика на Съвета на Европа – и която пряко засяга културното 
наследство – цели да развие чувството за европейска културна идентичност, като 
едновременно с това съхрани характерните елементи, изграждащи нейното богатство. Този 
подход изисква опазването и експонирането на идентичностите, на тяхното многообразие и 
общите им корени посредством познаването, разбирането и зачитането на другите култури. 
От приемането на Европейската културна конвенция идеята за определяне и опазване на 
културните права се развиваше, благодарение на културното сътрудничество най-напред 
под егидата на Съвета за културно сътрудничество (СКС), след това на четирите 
управителни комитета, които го замениха през 2001г. След приемането, на 27 април 1978г., 
на Декларацията за правата на човека от страните-членки на Съвета на Европа, Комитетът 
на министрите призова СКС да започне процес на осмисляне на културните права, който 
доведе до приемането на Европейска декларация за културните цели по време на 
Конференцията на европейските министри, отговарящи за културната дейност (Берлин, 
1984г.). 

Измежду другите теми, декларацията приканва страните-членки, гражданите на 
Европа и засегнатите европейски организации да действат съвместно за: 

“…осигуряване опазването и експонирането на европейското наследство 

и съдействие за непрекъснатото му обогатяване чрез създаването (точка 1)… 

повишаване на обществения достъп до наследството и спомагане по 

този начин в осъзнаването на европейската културна идентичност и в 

промотирането й пред новите средства за комуникация (точка 2)… 

спомагане в признаването на културната идентичност на областите с 

преселници и малцинства и тяхното включване в социалния живот, за да могат 

нашите общества, зачитайки многообразието, да позволят появата на нови 

солидарности (точка 12)… 

активно участие в осъществяване на европейското изграждане, за да се 

опазват и промотират идеалите и принципите, които са нашe общо наследство 

(точка 17)”. 
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IV-та Европейска конференция на министрите, отговарящи за културното наследство 
(Хелзинки, 30–31 май, 1996г.) определя множество принципи, предназначени да служат за 
обща справка на политиките за наследството в цяла Европа. Освен това, тя припомня 
нуждата от схващане на културното наследство в широкия смисъл на понятието (не само 
архитектура и археология, но и културен пейзаж, движимо наследство, нематериално 
наследство и т.н.), както и от промотиране на знанието и удоволствието в полза на 
европейското единство. Европейските министри се обръщат към Комитета на министрите на 
Съвета на Европа с молба да изиска от СКС и неговия Комитет за културно наследство  да 
изработят работна програма в средносрочен план по темата “Наследство и идентичност” 
(Резолюция № 1: Културното наследство като фактор за изграждането на Европа). Това 
искане цели да отговори на няколко задачи: признаване приноса на всяка култура при 
формирането на наследството и неговата роля в развитието на съвременна Европа; 
отстояване на необходимостта от анализиране на начините, по които наследството може да 
допринесе за културното единство и социалната интеграция; създаване на механизъм за 
опазване и експониране на културното многообразие на архитектурното наследство и на 
археологическите обекти такова, каквото е изградено на определена територия, следвайки 
хода на историята и нейните политически превратности. 

През 1997г. работна група, която след като се е запознала с извършените вече от 
Съвета на Европа дейности в тази област, се захваща с определяне на принципи, от които 
държавите трябва да се ръководят. Тези принципи целят опазването на елементите на 
архитектурното и археологическо наследство, които отразяват историята на определена 
територия, както и историята на народите и културите, живеещи или живели там. Те са 
резюмирани по следния начин: 

- държавите са задължени да зачитат свидетелствата на историята, отнасящи 
се до различни части от тяхната територия: археологически обекти, архитектурни или 
исторически свидетелства, културни пейзажи, характерни за местни култури, 
съществували или още съществуващи, дори и като малцинства; 

- политиките на наследството не трябва да проявяват никаква дискриминация 
по отношение на многообразието от територии, хората, които ги населяват или 
културните останки; необходимо е да се следи законодателството в тази област да не 
пречи на осъществяването на една недискриминационна политика на наследството; 
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- принципът за недискриминация трябва да се прилага във всеки един случай: 
при идентифицирането и опазването на ценностите на наследството, при поддръжката и 
реставрацията им, но и при помощта, оказвана от всички категории собственици 
(обществени или частни, отделни лица или колективи, асоциации, граждански или 
религиозни групи) или пък при обучението и развиването на интереса на персонала от 
сектора на наследството. Той не трябва да пречи на положителната дискриминация, 
чиято роля е да опазва културното наследство на културни малцинства или на 
застрашени автохтонни населения. 

Освен това, работната група предложи следните насоки: 
- всички граждани трябва да имат еднакво право за достъп до документалните 

източници и до друга информация, свързана с наследството, и всички категории на 
наследството трябва да се зачитат еднакво; 

- органите за консултация или за взимане на решения, които се занимават с 
опазването на наследството  трябва да проявяват разбиране към квалифицирани кадри, 
представляващи национални малцинства или малцинствени населения; 

- работите, извършвани по паметниците – свидетели на история, богата на 
различни култури, в която има редуване или приемственост на народи, оставили 
отпечатъка си върху нея, трябва да се съобразяват с тази история. Нещо повече: един 
от философските постулати на консервацията е зачитането на приноса на всичките 
етапи на развитие, както препоръчват и принципите на реставрацията, залегнали в 
Международната харта за консервация и реставрация на паметниците и обектите, 
наречена Венецианска Харта (1964г.); 

- консервационните работи трябва да привилегироват традиционната 
употреба на наследството. Когато се предвижда друга употреба, трябва да се държи 
сметка за културните и социални стойности, присъщи на засегнатите обекти и сгради, 
както и за паметта на оригиналната общност (най-вече за култовите места); 

- в териториите с национални малцинства, оригиналната топонимия, 
свидетелстваща за историята на културните паметници и обекти, трябва да бъде 
зачитана (включително и чрез използването на двуезикова топонимия); 

- документите и източници на информация, засягащи паметниците и обектите, 
трябва да описват обективно тяхната история. 
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Публикуването през 2000г. на “Насоки за развитието на законодателства и системи 
за управление на културното наследство” подсилва идеята за създаване на механизми, 
които да осигуряват разпределяне на отговорностите в областта на опазването на 
многообразието от културни идентичности, в полза на европейското единство.4 

По време на V-та Европейска конференция на министрите, отговарящи за 
културното наследство (Порторож, 6–7 април 2001г.). европейските министри потвърждават 
необходимостта от опазване на многообразието и на специфичните за всяка една общност 
стойности на наследството и смятат, че трябва да се промотират разбирането и единството 
(Резолюция № 1.2), като подчертават, че: 

“…индивидите и общностите имат изконно право да определят сами 

идентичността си, да познават историята си и да моделират бъдещето си чрез 

своето наследство. Ако те имат правото да ценят наследството си, то имат и 

дълга да зачитат наследството на други индивиди и общности, признавайки 

общия интерес, който представлява наследството в неговата цялост…” 
Европейските министри поискаха от националните, регионалните и местни власти да 

промотират една „интегрирана консервация на културното наследство”, която да се 
съобразява с миналите и настоящи приноси на различните общности, с техните култури и 
концепции, а именно позволявайки им да участват в процесите на съгласуване и на взимане 
на решения. Те приемат и Декларация за ролята на доброволческите организации в 
областта на културното наследство, насърчавайки обществените власти да взимат под 
внимание значимостта на тези организации в изграждането и укрепването на обществото, в 
частност приноса им в образованието и следенето на политиките за опазване на 
наследството в полза на демокрацията. 

Съобразно общата политика за културно сътрудничество, от 2000г. насам се 
наблюдава нарастваща синергия между културните политики както сред вътрешните сектори 
на Съвета на Европа, така и с други международни организации. По този повод Комитетът 
на министрите на Съвета на Европа и ЮНЕСКО приеха съответно Декларация за 

                                                 
4 Picard, R. European cultural heritage: analysis of policies and practices. Cultural Heritage Directorate, issue of 
Council of Europe, issue in English: European cultural heritage (Volume II): a review of policies and practice, ISBN 92-
871-4867-8. 
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културното многообразие, в края на 2000г., и една универсална Декларация за културното 
многообразие през 2001г. 

Декларацията на Съвета на Европа акцентира върху необходимостта да се 
отстояват и промотират свободата и плурализма на медиите, основни както за 
демокрацията, така и за поддържането и насърчаването на културното многообразие в 
новата световна обстановка. Културното многообразие минава през съзидателната свобода 
на изразяване и свободата да се информираме за практики, родени от различни култури. 
Декларацията на ЮНЕСКО тръгва от аналогична гледна точка, но, разбира се, в световен 
мащаб. Тя прокламира някои принципи, засягащи идентичността, многообразието и 
плурализма (и именно културното многообразие през призмата на правата на човека), както 
и креативността и ролята й в полза на международната солидарност. По отношение на 
културните права, декларацията се движи в посока на дейностите, които Съветът на Европа 
върши: 

“… всяка личност трябва да може да участва в избрания от нея културен 

живот и да упражнява собствените си културни практики…” (чл. 5). 
По този повод тя подчертава значимостта на културното наследство: 

“… наследството, във всичките му форми, трябва да бъде опазвано, 

експонирано и предавано на бъдещите поколения като свидетелство за опита и 

човешките стремежи, за да подхранва креативността в цялото й многообразие и 

да установява истински диалог между културите…” (чл. 7). 
Накрая тя припомня необходимостта за страните да работят и да си сътрудничат в 

преследването на редица цели, свързани с опазването на културното многообразие, 
формулирайки линии на поведение и стратегии за опазването и експонирането на 
културното и природно наследство. 

До днес Европа разполага с множество препоръки, резолюции и ръководни насоки, 
отнасящи се до консервацията и благоустройството на старинните паметници и на 
историческите или художествени обекти.  

Множеството препоръки, адресирани до правителствата, се отнасяха именно до 
необходимостта от съставяне на инвентари за опазване и от превантивни мерки срещу 
увреждането или разрушаването на това наследство. Някои от препоръчаните мерки се 
отнасят до: 
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• включване на архитектурното наследство в една обща политика за 
урбанизъм и благоустройство на териториите;  

• отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и 
реставрационни работи; 

• данъчни и административни облекчения, които да насърчат 
собствениците или частните ползватели да предприемат сами реставрационни или 
съживителни работи; 

• и накрая, различни мерки за обучение и събуждане на обществения 
интерес. 
Преценявайки, че тази задача ще отнеме много години, Комитетът на министрите 

приема Резолюция (72) 30 за временни мерки за опазването на недвижимото културно 
наследство, която препоръчва на правителствата на страните-членки, в лицето на техните 
компетентни инстанции, да предприемат временни мерки, за да се спре рушенето на 
паметниците, ансамблите и обектите с историческа или художествена стойност, и на 
историческите градове и живописните села; местните власти трябва да вземат всички 
временни мерки, необходими за опазването на наследството, за което носят отговорност. 

Европейската година на архитектурното наследство беше организирана през 1975г. 
под наслов “Бъдеще за нашето минало”. Европейската харта за архитектурното наследство, 
приета под формата на препоръка от страна на Комитета на министрите на 26 септември 
1975г., излага идеята за интегрирана консервация на наследството, по силата на която 
архитектурната консервация не трябва да бъде приоритет на отделния паметник, а главна 
цел на урбанистичните и благоустройствени планове с оглед постигането на ревитализация 
на историческите градове и старинните квартали.  Конгресът за европейското архитектурно 
наследство се превърна в кулминационна точка на тази кампания и даде тържествен ход на  
Хартата в своята Декларация от Амстердам. Комитетът на министрите направи още една 
крачка, приемайки Резолюция (76) 28 за адаптирането на законодателните и регламентарни 
системи към изискванията на интегрирана консервация на архитектурното наследство.  

Признавайки, че ще са необходими нови професионални компетенции, за да се 
осъществи политиката, предначертана от него в областта на архитектурното наследство, 
Комитетът на министрите прие Препоръка № R (80) 16, засягаща специализираното 
обучение на архитекти, урбанисти, строителни инженери и пейзажисти. Освен това, 
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Комитетът на министрите прие нова препоръка (Препоръка R (81) 13), целяща да 
предотврати упадъка на занаятите, продиктувана от факта, че заплахата, която тегне 
над архитектурните обекти, не се дължи само на новите методи на благоустройство, 
но и на техническия прогрес в строителството и на последиците им върху 
традиционните занаяти. 

II-та Европейска конференция на министрите, отговарящи за архитектурното 
наследство, състояла се в Гренада през 1985г., отново лансира политиката за опазване и 
интегрирана консервация, отваряйки за подпис Конвенцията за опазване на 
архитектурното наследство на Европа (наречена Конвенцията от Гренада). Договарящите 
страни се ангажират: да осъществяват законен режим на опазване, отговарящ на някои 
минимални изисквания, изложени в конвенцията, както и на допълнителни мерки, целящи да 
осигурят финансова подкрепа; да насърчават частната инициатива в областта на 
поддръжката и реставрацията; да промотират мерките за цялостно подобрение  на околната 
среда и за намаляване на рисковете от материално рушене на архитектурното наследство. 
Страните, подписващи конвенцията се ангажират още да държат инвентари, да приемат 
политики за интегрирана консервация и да предвиждат механизми за консултиране на 
различните етапи от процеса по взимане на решения (именно с културни асоциации и 
широката публика); те са съгласни да промотират обучението в професии и занаяти, които 
участват в консервацията на архитектурното наследство. 

Конвенцията от Гренада днес служи като текст за справка в областта на опазването 
на архитектурното наследство на Европа. През април 2002г. тя беше в сила в тридесет и пет 
страни. Междувременно Комитетът на министрите прие множество препоръки, насочени към  
правителствата на страните-членки за адаптиране на техните политики към опазване на 
културното наследство, и по-специално на архитектурното. Тези препоръки дават по-пълна 
яснота за политиките, застъпени в Конвенцията от Гренада и разглеждат различни въпроси, 
появили се с течение на времето, между които системите за документиране на 
историческите сгради и комплекси, състоящи се от движимо и недвижимо наследство, 
мерките за финансова помощ, откритите пространства като основен елемент на 
урбанистичното наследство, борбата срещу материалната разруха, дължаща се на 
замърсяването, природните бедствия, незаконните действия, промотирането на занаятите, 
педагогиката на наследството и някои специфични видове наследство като народната 
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архитектура, индустриалните градове, индустриалното наследство, художествените 
произведения или архитектурата на XX век. 

Паралелно с това, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа продължи да 
подкрепя дейностите, свързани с културното наследство, чрез своята подкомисия за 
архитектурно и художествено наследство. Тя прие множество резолюции, пряко насочени 
към властите, отговарящи за културното наследство, но и препоръки към Комитета на 
министрите. Например, някои скорошни препоръки третират трудностите, свързани с 
различните типове сгради, принадлежащи на архитектурното наследство, като катедралите 
и други религиозни храмове от първостепенно значение, станали уязвими поради много 
причини: туристически поток, замърсяване, природни бедствия, скъпо струваща поддръжка. 
Такова е положението и с болниците и военните постройки, изгубили предназначението си и 
застрашени поради функционалната си негодност. Мнения на Комитета за културно 
наследство (ККН) допълват тези препоръки. 

Други дейности бяха проведени от Постоянната конференция на местните и 
регионални власти в Европа, превърнала се през 1994г. в Конгрес на местните и регионални 
власти на Европа (КМРВ) по решение на Комитета на министрите. Създаден по модела на 
Парламентарната асамблея, КМРВ обединява избранници на териториалните общности, 
които често поемат много сериозна отговорност в областта на културното наследство. 

КМРВ и неговият предшественик приеха препоръки и други текстове, отнасящи се до 
опазването на околната среда, архитектурното наследство и историческите градове. 
Европейската урбанистична харта, например, е плод на работата, извършена от Съвета на 
Европа по повод на урбанистичните политики за града вследствие на Европейската 
кампания за съживяването на града. През 1980–1982г. тя фиксира редица принципи за 
правилно урбанистично управление, част от които типични за урбанистичното архитектурно 
наследство, потвърждавайки необходимостта от прилагане на местно ниво на политики за 
интегрирана консервация, както са определени от Конвенцията от Гренада. 

Много европейски колоквиуми, посветени на историческите градове са проведени от 
1971г. насам (дали повод за декларации, публикувани през 1994г.), а през 1999г. е 
създадена Асоциация на историческите градове и области като част от приноса на КМРВ в 
кампанията “Европа – едно общо наследство” (1999–2000г.). 
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След Конференцията от Гренада, Европейските конференции на министрите, 
отговарящи за културното наследство изразиха други тревоги, свързани с архитектурното 
наследство. 

III-та Конференция бе посветена на политическите промени, появили се в Европа в 
края на 80-те години. Единодушна по въпроса за развиване на паневропейското 
сътрудничество (Резолюции 2 и 3), тя подтикна Съвета на Европа да вземе мерки, 
съвместно с други международни организации, за поправяне на пораженията, нанесени на 
наследството вследствие на конфликтни ситуации (Резолюция 4). Предложението за 
паневропейски проект препоръчва интегрираната консервация на наследството да бъде 
включена в транснационалните политики на различните сектори, отнасящи се до 
физическата и човешка среда, като се поставя акцент специално върху умереното развитие 
на историческите градове. Нова програма за “техническо сътрудничество и консултация” 
(която заменя формите на техническа помощ в областта на интегрираната консервация, 
приети от Комитета на министрите през 1987г.) третира актуализацията на 
законодателството по отношение на наследството и урбанизма, техниките за 
инвентаризация или за финансирането и координирането на обмена на информация. Тя 
утвърждава мерките в помощ на занаятите и препоръчва специализираното обучение на 
аритекти, инженери, администратори и други приложни професии, които участват в 
планирането и състава на консервацията и реставрацията на културни ценности. 

Декларацията и резолюциите на IV-та Конференция на европейските министри, 
отговарящи за културното наследство потвърждават, че то принадлежи на обществените 
власти,  компетентни по вземането на научни и юридически мерки, предвидени от 
Конвенцията от Гренада. Освен това, държавите трябва да промотират динамични 
стратегии за консервация, които да насочат икономическия потенциал на архитектурното 
наследство към урбанистичното възстановяване и селското развитие и които, по отношение 
на икономиката, заетостта и рехабилитацията, да са полезни за цялата общественост. 
Конференцията припомня още необходимостта от умерено и дългосрочно използване на 
наследството (виж Част 7), както и задължението да се развиват многопосочни стратегии за 
съгласуване на действията и координиране на обществените и частни инициативи в 
помощта, оказвана на частните собственици. 
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Предвид особените проблеми, с които се сблъскват не малко страни от Централна и 
Източна Европа при периода си на преход към пазарна икономика, Конференцията отчета 
необходимостта от изграждане на специфични планове за действие и програми за 
техническо и професионално сътрудничество, за да им се помогне. От 1996г. насам, в 
рамките на Регламента на програмата за техническо сътрудничество и подпомагане в 
областта на интегрираната консервация на културното наследство, ревизиран през 1992г., 
са предприети специфични дейности, между които подпомагане в законодателната и 
политическа реформа, както и предоставяне на съвети от експерти-консултанти. 

Публикувани през 2000г., най-напред самостоятелно, после събрани в един 
документ, наречен “Насоки за развитието на законодателства и системи за управление на 
културното наследство”, “Ръководните принципи за опазването на архитектурното 
наследство” изясняват някои въпроси, повдигнати от Конвенцията от Гренада:  

• определение за архитектурно наследство;  

• идентифициране на ценностите, които трябва да се опазват;  

• нива на опазване; 

• системи на опазване, по-специално за индивидуалните паметници, 
ансамблите, обектите и секторите с архитектурна стойност; 

• административни мерки, които следва да се вземат; 

• участие на обществото и неправителствените организации; 

• допълнителни финансови мерки.  
Публикуван през 2001г, един друг текст, “Насоки за инвентаризация и документиране 

на културното наследство” актуализира нормите и препоръките, свързани с ролята на 
системите за инвентаризация, съдържащи определение и класификация на архитектурните 
ансамбли и обекти. 

Резолюциите от V-та Европейска конференция на министрите, отговорни за 
културното наследство, третират други въпроси, свързани с архитектурното наследство, 
които ще бъдат развити в дейностите по планиране от Управителния комитет за културно 
наследство (УККН). Резолюция № 1 потвърждава нуждата от опазване и експониране на 
автентичността и целостта на културното наследство, от запазване на занаятите и на 
малките и средни предприятия, специализирани в поддръжката и реставрацията и от 
насърчаване на международния обмен на опит и практика с цел разпределянето в Европа 
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на компетенции в областта на консервацията на наследството. В контекста на културните 
паметници, увредени или разрушени, възстановяването на изчезнали сгради е 
обезкуражително. Особен акцент е поставен върху поддръжката, считана като по-добрата 
форма на управление на сградите, както в икономическо отношение, така и по отношение на 
опазването на архитектурното наследство, на неговата автентичност и идентичност. 

Въпросите за опазването и експонирането на архитектурното наследство могат да се 
обособят около централни теми, които ще служат за категоризация на политиките, 
ръководните принципи и препоръките, изработени от Съвета на Европа.  

За изпълнението на националните политики за интегрирана консервация се 
препоръчва ревизиране на законодателството, свързано с опазването на наследството, 
благоустройството на териториите и на жилищното настаняване с цел координиране на  
тези различни законодателни области и осигуряване както на взаимното им допълване, така 
и на хармонизирането им. Препоръчва се това ревизиране да бъде съобразено с четири 
типа мерки5: 

а) финансови мерки - те целят бюджетно преразпределение и отпускане на 
финансови помощи.  

б) административни мерки - те целят да развият организационния капацитет на 
обществените власти чрез четири способа. Най-напред да се създаде подходящ орган, 
разполагащ с административен, научен и технически персонал, необходим за третирането 
на въпросите, свързани с консервацията, и който орган ще действа в тясно сътрудничество с 
администрацията, отговаряща за благоустройството на териториите и урбанизма, както и с 
местните общности. На второ място да се изработят програми за интегрирана консервация и 
да се ревизират урбанистичните и строителни регламенти, като се привилегирова по-скоро 
рехабилитацията, отколкото разрушаването и построяването наново, и като се налагат 
граници на новото строителство. На трето място да се изработят инвентари за опазване 
(временни списъци като първи етап), които указват аспектите на архитектурното наследство, 
достойни да бъдат опазвани и които предвиждат зони за защита, обозначени на карти и 
планове, публикувани в съгласие със службите, отговарящи за благоустройството на 
териториите. Накрая, проектирането и реализирането на проектите да се повери на опитни 

                                                 
5 Picard, R. European cultural heritage: analysis of and practices. Cultural Heritage Directorate, issue of Council of 
Europe, issue in English: European cultural heritage (Volume II): a review of policies and practice, ISBN 92-871-4867-8 
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практици, на компетентни технически лица и на квалифицирана работна ръка, като се 
осигурява обучението на младежта в тези области. 

в) социални мерки - те целят съхраняване на социалната тъкан и условията на живот 
на всички слоеве на населението, по-специално на социално слабите, като се обръщат към 
полидисциплинарни екипи, чиято задача е да проучват обектите и да скицират решения, 
удачни както за местните власти, така и за населението. Други мерки се изразяват в 
подпомагане с наемите в рехабилитираните жилища, в забраната кварталите да се издигат 
на буржоазно ниво и да се спекулира с недвижимото имущество; накрая, включване на 
населението в изработването на програми за интегрирана консервация. 

г) мерки за повишаване на обществения интерес - тяхната задача е да накарат 
обществото да участва активно в процеса на повишаване на интереса и 
изучаването/образованието в областта на недвижимото наследство. Доброволческите 
асоциации играят първостепенна роля в привличане на вниманието върху културните и 
социални стойности на архитектурното наследство и в насърчаване на обществените власти 
да водят ефикасна политика. 

Освен паметниците, ансамблите и обектите, интегрираната консервация трябва да 
включва и заобикалящата природа. Този аспект е разгледан в Препоръка № R (86) 11, 
отнасяща се до урбанистичните обществени пространства, която, освен друго, препоръчва 
признаването на пространства като неделима част от урбанистичното наследство, тъй като 
те допринасят до голяма степен за подобряването на архитектурния и естетически аспект на 
града. Препоръката уточнява, че “[те] играят важна образователна роля, представляват 
екологичен интерес, основоопределящи са за социалните отношения, благоприятстват 
обществената дейност и изпълнението на икономическите цели и задачи…”. Европейската 
конвенция за пейзажа (2000г.) развива обстойно понятието за интегрирана консервация, 
именно по отношение на опазването на природното и културно наследство в градска и 
селска среда, и предвижда опазването на “културната среда” в по-голям обхват.  

Развитието на системите за интегрирана консервация е ключова цел на политиката 
на Съвета на Европа в областта на опазването на архитектурното наследство, и много 
страни са получили помощ в прилагането на тези програми чрез Програмата за техническо 
сътрудничество и подпомагане, отнасяща се до интегрираната консервация на културното 
наследство. 
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4. Възстановяване и поддръжка на местни исторически центрове – 
подход Аркиландия, приложен на практика 

Повторното използване в архитектурата представлява исторически разпространена 
практика и е насочено към онези сградни обекти, които все още показват готовност, 

подчинена на евентуални процеси за промяна, за адаптиране към нови функции. 
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 дълготрайност. Една 
сграда, чиято базова постановка не позволява задоволяване на новите очаквания, които й 
се възлагат, тоест сграда, която се оказва статична спрямо промяната на условията на 
използването й, няма да издържи изпита на времето. От друга страна не може да не се 
съгласим с факта, че „колкото по-старинна е една сграда, толкова по-голяма вероятност 

има нейната първоначална конструкция вече да не е недокосната и нейната 

първоначална функция да изчезне по-рано в полза на други следващи функции”6, и това 
важи както за обикновените анонимни и често срещани сгради, така и за специалните сгради 
с безспорна историческа и художествена стойност, чието първостепенно значение и чиято 
разпознаваемост в колективната памет остават свързани с конкретна функция, какъвто 
например е случаят на култовите сгради, но не само. Континуумът, който се установява 
между последователните изменения и първоначалния акт на построяване, или с други думи 
– съхраняването на идентичността, присъща за сградата, става възможен благодарение на 
устойчивостта „на дисциплинарните принципи, определени от архитекта при 

изграждането на обекта”, в случай, че същите са „достатъчно солидни”7 и валидни. 
Интересен е коментарът на проф. Карло Атцени, че това съображение е в сила ако думата 

                                                 
6 André Corboz, Vecchi edifici per nuove funzioni.  Lotus International, № 13, p. 76 
7 Rafael Moneo, La vita degli edifici e la moschea di Cordoba, в La solitudine degli edifici e altri scritti – Questioni 
intorno all’architettura. Allemandi, Torino-Londra, 1999, p. 132. 
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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, за която е присъщо, 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 план нейната идентичност не само няма да бъде поставена под съмнение, а 
дори 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”8. Тогава изменението се превръща в най-валидния инструмент за 
гарантиране на нейната дълготрайност. 

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. Повторното използване може да се 
възприема като онзи мост, който осигурява непрекъснатостта между миналото и 
настоящето на съществуващата сграда. 

Концептуално изменението е същността на повторното използване, в 
действителност ”чрез него се извършва преобразуване, същинска метаморфоза на 

съществуващото. Приемствеността и прекъсването не съжителстват там просто 

една до друга, а са съчетани в неделима връзка”. Повторното използване в живота на 
дадена сграда съвпада с криза, свързана със загубата на някои от ценностите, които са 
изграждали нейното значение и съществуване до съответния момент. Повторното 
използване се състои именно в придаване на съществуващото на нова система от ценности 
и смисъл, различни от предишните. Като имаме това предвид не бива си въобразяваме, че 
повторното използване е винаги възможно. Така че ако представлява нещо повече от 
банална форма на редуване на функции, повторното използване трябва да бъде разбирано 

                                                 
8 Rafael Moneo. Пак там, с. 155. 
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като динамичен инструмент, чрез който множеството употреби, които са се редували една 
след друга, се напластяват, пресичат се и проникват една в друга. 

Строителният бум, характерен за по-голямата част от Европа и света от края на 50- 
те години на XX век, едновременно със спешната необходимост от следвоенна 
реконструкция, с демографския ръст, промишленото развитие на градовете и последващите 
явления по урбанизация, причинява обезценяване на съществуващия сграден фонд. Идеята 
за дълготрайност, която дотогава е управлявала логиката на поддръжката, 
възстановяването и непрекъснатото повторно използване на предмодерната архитектура, за 
около тридесет години е била изтласкана от икономическата целесъобразност на новото 
строителство, свързана основно с индустриализираната технология и със серийното 
производство на строителни материали и елементи.  Освен това в онзи период да строиш 
нещо ново е било категорично по-изгодно от съхраняването и повторното използване на 
старото, включително и вследствие от бързото изчезване на бригадите, които са 
притежавали технически-конструктивните знания за традиционното строителство. 

Преминаването от второто към третото хилядолетие се характеризира с промяна на 
много от условията, които най-директно повлияват на връзката между пространство и 
общество: демографският ръст бележи обрат и нивата на раждаемост се стабилизират 
около нулата; относително новият сграден парк, изграден през последните петдесет години, 
остарява внезапно и неочаквано, със сигурност доста по-съществено от състаряването на 
историческо-традиционното строителство; средните и големите по размери населени места 
в днешно време се сблъскват с вече хроничен недостиг на застрояеми площи и вследствие 
на това центростремителното преместване на жителите, което породи тяхното 
преразпределение от центровете на старите градове към новите периферни зони, изглежда 
вече окончателно блокирано и по-скоро клонящо към обрат. Накратко, търси в самия себе си 
нови – или стари? – места, в които да се живее и в днешното богато общество с тенденция 
към застаряване въпросът за качеството, свързан с обитаването, преобладава значително 
над количествения въпрос. Всичко това, заедно с очевидната нужда на общностите да 

преоткриват и да си възвърнат културните корени, поставя отново историческите сгради в 
центъра на интереса. 

От тази гледна точка биномът възстановяване – повторно използване отново излезе 
на преден план под формата на културен модел, който може да се дефинира с поддръжката 
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и континуума, в противоречие на по-ефимерния и краткотраен модел на обмена в смисъла 
на смяна. 

Следователно проектът за възстановяване представлява предвиждане, което, въз 
основа на прочита и тълкуването на силните характеристики на съществуващото, си поставя 
за цел в близко бъдеще да релансира потенциала чрез повторно използване на старите 
сгради. 

Възстановяването на старото е дейност, мотивирана на първо място и основно от 
причини от финансово естество, които може да се обобщят по следния начин „[…] тъй като 

не може да се строят нови сгради, се набляга на използването на съществуващите 

конструкции”, и все пак по стъпките на дефиницията на Ригел9 за ненарочен паметник, „[…] 

не може да се забрави, че от поне петдесет години историята е издигнала до източници 

материалните свидетелства, особено ако те са просторни и разпространени […]”, 

затова „Премахването на сграда или част от нея означава заличаване на страница от 

историята на обществото, която се предава именно чрез материята”10. И това е още 
по-вярно в случая на народната архитектура, която бидейки само в редки случаи 
окомплектована с проектни документи, именно в изградените сгради намира единствения си 
инструмент, за да разкаже за себе си в двойния си аспект на континуитет и промяна; 
всъщност „[…]дори в пространствата, в последващите им преобразувания не може да не 

се види една великолепна, незаменима книга, в която да се прочете промяната на 

обичаите и на социалните баланси, както и на проектирането, и точно това разказват 

те с тяхната материя и конфигурация на хората, които са живели в тях, и което 

оправдава решението да се продължи да се живее в тях и решението да се 

консервират”11. 
Историческият период, през който живеем, минава през етап на преосмисляне на 

вземаните в миналото решения, и по време на този етап се търсят нови пътища, по които да 
се върви. Ситуацията на постепенно изчерпване на ресурсите, която като цяло отличава 
епохата ни, изисква разсъждение, което да постави темата за спестяването в най-
обширното й значение. 

                                                 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Riegl  
10 Grimoldi, Alberto с. 118 
11 Grimoldi, Alberto. Пак там,  с. 118 
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Това са някои от основните причини, поради които би трябвало окончателно да 
осъзнаем, че съществуващият сграден парк не само представлява благо с високо културно 
значение, но във всеки един смисъл представлява и стопански ресурс, важна добавена 
стойност, която засега е подложена на разруха, но която в най-скоро време ще трябва да 
бъде преоценена.  

Проектът за възстановяване, който се обръща към съществуващите сгради с цел 
същите да бъдат използвани отново, трябва да взема под внимание система от множество 
обвързвания. От една страна базовата сграда представлява за проекта както физическо и 
материално място, чрез чисто архитектурното си и конструктивно деление, така и виртуално 
място чрез своето историческо измерение и внушение. От друга страна са налице 
изискванията, продиктувани от новото предназначение, пряко свързани с промяната на вида 
употреба на сградата. 

Следователно един добър проект за възстановяване трябва да притежава 
възможността да избере адекватно нови функции за старите сгради, които да са 
съвместими с първоначалната им същност. В този смисъл може да се окаже невъзможно 
уравнението, при което повторното използване се получава от простото съчетаване на 
стара сграда с нова функция. „При непрестанното разрушаване на ресурси и спомени, 

което ден след ден заличава градовете ни, първият параметър, спрямо който се оценява 

даден проект, е възможността за опазване и използване без изкривяване на 

съществуващите ресурси”12.  
Изменението, което се внася вследствие на дейността по повторно използване на 

съществуващото, отново съчетава старо и ново, особено днес, когато технологичният 
прогрес предизвиква радикална промяна на изразния език на архитектурата спрямо този в 
миналото. 

В тези случаи новото не би трябвало да отказва да утвърждава своята проектна 
идентичност, но не и в ущърб на съществуващата преди това. Задачата на проекта се 
състои в установяване на възможна връзка между старо и ново; тяхното взаимоотношение 
не би трябвало да бъде антагонистично, защото „[…]проектът се изгражда от отделни 

обособени части - от части, които са задължително нови и от други, които вече 

съществуват. Съчетаването им не е единна творба, а опит за достигане на качество, 

                                                 
12 Alberto Grimoldi, Architettura come riparazione. Note sul restauro in architettura, in Lotus International n. 46, p. 118 
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аналогично на съществуващото”13. Това, което вече е налице, направлява процедурите по 
изменение при определянето на това, което трябва да бъде добавено и извлича от него 
живителни сили. С други думи проектантът има трудната задача да разбере старата сграда 
в нейната комплексност и да последва нейния урок при вземане на решенията за избор на 
промяна. 

В своето интересно есе „От контраста към аналогията” Инязи де Сола Моралес14 
пояснява допълнително връзката между старо и ново в проекта за възстановяване, като 
твърди, че „[…]една нова архитектура не само се доближава физически до вече 

съществуващата и влиза във връзка с нея визуално и пространствено, а прави истинска 

интерпретация на историческия материал, с който се мери, така че този материал е 

предмет на същински прочит, който придружава експлицитно и имплицитно новото 

мероприятие в глобалното му значение”15. 

Все пак при настоящото затруднение да приемем за база една еднозначно приета 
теория в областта на възстановяването, и по-общо по темата за съпоставянето между старо 
и ново, трябва да отчетем, че от известно време съвременната проектна култура се обръща 
към съществуващото с подход, който е съчетание от поддръжка и изменение, като 
позволява съжителството на принципи, присъщи на дисциплината реставрация с 
необходимост от самостоятелност на архитектурния проект. 

Без да се отказваме от чара, който произтича от двусмислеността на съпоставката 
между старо и ново, тя замества „обичайната триада реставрация, повторно използване, 

консервация с по-актуалното и смислено сближаване: реставрация, повторно използване, 

трансформация”. 
Тук на първо място се появява „принципът за минималната намеса”, който 

представлява основното задължително звено, през което следва да се саморегулира 
проектът за възстановяване и повторно използване на съществуващата сграда, с 
постановка, която се основава на културните позиции на консервацията на историческия 
документ. Съгласно този принцип предварителното съществуване трябва да бъде 
променено само в размера, необходим за постигане на новата му функционалност, а това 
означава от техническо-материална гледна точка проблемите с упадъка на сградите да се 

                                                 
13 Alberto Grimoldi. Пак там 
14 http://www.ignasisolamorales.es/    
15 Ignasi de Sola Morales. Пак там, с. 37 
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разглеждат чрез първоначално избиране на подход за поддръжка или подмяна. Освен това 
в защита на уникалния и неповторим характер на всяка съществуваща сграда с нейното 
историческо-материално измерение се издига „принципът за обратимостта на 
мероприятията”, според който проектът за възстановяване и повторно използване не би 
трябвало да бъде тълкуван като окончателен жест, а да бъде включен в една перспектива, 
която оставя открити пътищата за преосмисляне на избора и накрая позволява 
отстраняване на добавки, без по този начин първоначалната сграда да стане 
противоестествена и да бъде необратимо повредена. От тази гледна точка свързаните със 
съвместимостта проблеми придобиват решаваща роля. Съвместимост, която трябва да се 
разбира поне в две различни направления – първото, както вече бе споменато по-горе, се 
отнася до въпроса, свързан с ограниченията, които старата сграда налага на избора на 
новата функция, или степента на изменение, което новата функция внася в съществуващата 
сграда, което в крайна сметка означава да се разглежда нивото на аналогия, което нуждите 
на функцията преди и нуждите на функцията след показват, че притежават. Второто 
направление, по-пряко свързано с практиката на изпълнение, но не по-маловажно, се отнася 
до материално-конструктивните аспекти във връзка с възможността за използване на 
съвременни материали и техники по историческата сграда. Изискването за обратимост и 
трудността за съчетаване без създаване на технически травми и използване на материали 
от различни епохи вървят в крак и препоръчват „в дадена сграда да не се поставя друго 

освен леки и отстраними елементи, чиито фиксирания да бъдат независими от 

конструкцията, в която се поставят […]”16. 

По този начин разпознаваемостта на мероприятието, която е толкова ценна за 
реставраторите, макар и с различни предпоставки и цели, е спасена, и се превръща в един 
от фундаменталните реквизити за успеха на въпросния проект. 

Равновесието, което настъпва между поддръжка и промяна представлява проводник 
на проекта за възстановяване: именно на него се полага задачата да установи размера, в 
който едната или другата трябва да преобладават във всеки конкретен случай. Това 
позволява освобождаване на възстановяването от исторически предразсъдъци и поставя 
технологията на преден план като един от своите основни концептуални и оперативни 
инструменти. 

                                                 
16 André Corboz. Пак там, с. 76 
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Ключовото място, което културата заема днес в процесите на развитие на повечето 
развити или постиндустриални икономики е безспорно. Това, което обаче все още не се 
осъзнава достатъчно повсеместно, поне що се отнася до България и Италия, е че културата 
може да играе ролята на основен двигател за икономическо развитие. В действителност, 
дискусиите, свързани с културата продължават да се въртят около специфичните елементи, 
които да се използват за „дефиниране” на художественото и архитектурното наследство, с 
което италианската нация толкова се гордее. 

Културният сектор има важно значение за икономическото развитие на Европа: той е 
един от най-големите и динамични сектори, сред тези, които генерират висока добавена 
стойност и заетост. Според доклада на Комисар Ян Фигел, обхватът на културния сектор 
може да бъде дефиниран по-широко като „културен и креативен сектор”. Докладът очертава 
три основни области: 1) изкуства (изобразителни изкуства, сценични изкуства, културно 
наследство); 2) културни индустрии (филми и видео, телевизия и радио, видео игри, музика, 
книги, медии); 3) творчески индустрии и дейности (проектиране, архитектура и реклама).  

В Италия културният туризъм се смята за магическа пръчка за разрешаване на 
проблеми от структурно и икономическо естество, засягащи страната. Уповавайки се на тази 
теза, редица проекти и схеми за „възстановяване на архитектурното наследство” или за 
местен маркетинг, са дефинирани като дейности, насочени към културни райони, термин, 
който днес се използва за определяне на всякакъв вид инвестиции в изкуството, в 
архитектурното, природното и фолклорно наследство на даден район. 

От казаното дотук следва, че изключително важно е културата да бъде разглеждана 
в много по-широк смисъл, да се осъзнава истинското значение на материалното културно 
наследство, което дава конкурентно предимство спрямо всички останали страни, но което 
все още е до голяма степен неизползвано. 

 

4.1 Подход Аркиландия в Италия 

4.1.1 Процедура по опазване и валоризация на историческото и традиционно 
архитектурно наследство – законодателната рамка в Италия  

Нормативната база, свързана с опазването и валоризацията на историческите 
центрове в Италия, е структурирана така, че да предоставя на общинското ниво почти 
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всички отговорности в тази област, оставяйки на заден план, като фон, националната 
законодателна система, която буквално „се укрива”. Като цяло и областните нормативни 
бази, включително и в случаите, в които в тях може да се открие точна отправна 
информация за историческите центрове (нещо, което съвсем не е по подразбиране), се 
ограничават до определяне на процедурите за предоставяне на ресурсите, отпускани на 
различно основание за историческото наследство. 

Вследствие на това, в общия случай, историческите сградни пластове се уреждат от 
общинското градоустройствено планиране, от общото планиране и правилниците за 
приложението им. Все пак в почти всички случаи първото се ограничава просто до 
препращане на решенията на ниво подробни устройствени планове (ПУП). 

От закон 457/78 за възстановяването до интегрираното планиране 
На базата на закон № 457, който създава в Италия официалната регламентация на 

възстановяването на сградно и градско ниво, са формулирани широкоспектърни аргументи, 
от които най-важният в нашия контекст е включването на „категории възстановяване” в 
закона за публичното жилищно строителство с цел отхвърляне на политиките за 
„количествено” разширяване на периферните части и преориентиране на 
градоустройствените и сградни решения в посока на възстановяване на съществуващото 
наследство – старинно, но и по-ново. 

В действителност истинското ограничение на тази съвкупност от норми се състои 
основно в липсата на нейната актуализация – фактът, че след повече от тридесет години 
правилата и практиката на възстановяването все още трябва да се съобразяват с една 
система, дефинирана за различни, за да не кажем съвсем други, цели спрямо целите на 
защитата и опазването на сградите. Все пак трябва да се отбележи, че тези норми не се 
оказват пречка на съзнателните и внимателни администрации да продължат напред по по-
адекватни и ясно дефинирани пътища и да изработят прецизни инструменти за опазване на 
наследството, сред които може да се изброят: 

• по-изчерпателни дефиниции на категориите мероприятия; 

• нови инструменти и правила за ефикасно и исторически съзнателно 
възстановяване на имуществото като „Ръководства за възстановяване” и 
„Практически кодекси”. 
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В сферата на процедурите голяма иновация е въведена с т.нар. „Четиригодишен 
план къща” от ’92, който отваря вратите на италианския опит с интегрираното планиране, и 
който представя значителния опит за ревитализация на историческите центрове по 
отношение на възстановяването. Става дума за нова институционална философия, която е 
насочена към насърчаване на участието на частния сектор редом и в синергия с публичните 
учреждения в промоцирането на инициативи не само от сградно, но и от културно естество, 
за производствени дейности, преоткриване на традиционни занаяти и създаване на нов 
смисъл за повторно използване на старинното наследство. 

Този тип подход, подкрепен от новите инструменти за планиране като Интегрирани 
програми, Планове за повишаване на качеството на градската среда, самите по-еволюирали 
Планове за възстановяване, ще бъде възприет от практическото общинско планиране и от 
няколко Области в сферата на законодателните инструменти и разходи за възстановяване 
на историческите центрове. Признак за това откриваме и в новия Градоустройствен закон на 
Тоскана (Областен закон 1/2005), в който членове 73 и 74 уреждат именно Плановете за 
възстановяване и комплексните програми. 

 
„Градски кодекси”: новата „институционална  философия” и нови практики за 

планиране на ландшафта. Възможни приложения при възстановяване на исторически 
центрове 

През 2000г. е подписана Европейската конвенция за пейзажа. Този акт урежда 
институционално една дълга културна процедура, в която се минава от „монументална и 
естетизираща” концепция за опазването към по-модерен подход, който разглежда пейзажа 
като „[…] глобален израз на качеството и културата на територията”. Става дума за една и 
съща работна линия, която бележи разширението на сферата на интерес за опазване и 
консервация на паметника сам по себе си към историческото поселение с преплитане на 
ценностите, които в един хипотетичен мащаб може да се класифицират като новопоявили се 
или разпространени и обичайни. Именно в този смисъл Европейската конвенция оказва 
силно влияние върху националните законодателства, като подчертава културния характер 
на всеки пейзаж. В Италия „кодексът Urbani” от 2004 год. възприема и релансира тези теми и 
дава път за новата епоха на ландшафтното планиране, чието първо конкретно приложение 
е приетият Ландшафтен план на Сардиния. В него историческото поселение изглежда 
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еднородно включено сред „ландшафтните блага”, като притежава значима роля от голям 
интерес.  

Областните закони за възстановяване на историческите центрове: казусът на 
област Емилия Романя 

Изготвеното законодателство в областта на историческото традиционно сградно 
наследство не изглежда нито популярно, нито особено ефикасно. Изглежда че възможността 
на Общините да господстват над своята територия им е достатъчна, както и фактически 
стана в голяма част от случаите. Частично изключение от тази картина е област Емилия 
Романя, която със закон № 31/2002 „Норми за възстановяване на историческо-
художествените сгради и за промоциране на архитектурното и ландшафтно качество на 
територията” показва една културна и нормативна позиция от съществена значимост. И 
действително законът: 

• промоцира едновременно възстановяването на архитектурните и 
ландшафтните блага, като създава изключително значима връзка от концептуална и 
законодателна гледна точка; 

• насърчава и награждава, с отпускането на значителни 
финансирания, „виртуозните” действия на местните администрации в областта на 
възстановяването; 

• поставя темата в една интегрирана форма, включвайки в практиките 
за възстановяване и „... елиминирането на несъответстващите работи... включване 
на художествени работи... проучвания и изследвания..” (чл. 2). 

Следователно законът подкрепя: 

• планове за възстановяване; 

• единни програми за поддръжка на сградното наследство; 

• работи по препроектиране на свободните пространства, 
предназначени за обществено ползване; 

• работи по поддръжка, реставрация и консервационно укрепване; 

• включване на художествени работи; 

• съвместни процедури за възстановяване и ново строителство, които 
да отговарят на реквизитите за видимост, рекламиране, прозрачност; 
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и го прави чрез обявления за обществени поръчки, подкрепени от използването на 
значителни като обем регионални ресурси. 

Областната програма определя целите за заинтересованите публични и частни 
субекти и посочва линиите на действие „[…] със специално внимание към опазването и 
валоризацията на наследството, намиращо се в общини с по-малък брой жители […]” (чл. 3). 
Проучването за реализируемост (прединвестиционно проучване), с което заинтересованите 
субекти (основно общините) кандидатстват за усвояване на необходимите ресурси, трябва 
да съдържа „[…] анализ на състоянието на недвижимите имоти и на градския или селски 
контекст […]” (чл. 4) На кмета са възложени специални правомощия за заместване на други 
субекти при възстановяване на историческото сградно имущество. 

 

Областни закони за възстановяване на историческите центрове: случаят на 
Сардиния 

В този смисъл релевантен е казусът на Сардиния, където през втората половина на 
90-те години се развива дебат и културна и институционална инициатива за ревитализация 
на историческите центрове, която през 98-а година довежда до създаването на специален 
закон ad hoc – Областен закон № 29 (и последващите изменения). И досега този закон е 
значимо изключение от италианската панорама на областите. Въз основа на него профилът 
може да се схематизира според някои основни характеристики: 

• става дума за процесуален закон, който не обновява по никакъв 
начин системата от правила за извършване на мероприятия, а напротив – препраща 
изрично към действащите норми, и по-специално към Плановете за приложение за 
историческите центрове, на чието съществуване подчинява голяма част от 
финансиранията, които може да се отпуснат; 

• в рамките на тези процедури – между другото подкрепени от 
значителни финансови средства в полза на общините или на субектите, които са във 
владение на недвижими имоти за възстановяване – се предпочита постановката на 
интегрираните програми, дефинирани като сложни инструменти, които предвиждат 
задължително сътрудничество между публични и частни субекти; 
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• задейства се конкурсен механизъм - периодична областна „покана”, 
която принципно е насочена към предпочитане на „качествените” предложения и 
изобщо на тези, които спазват по-точно реквизитите за включване в контекста; 

• това включване по правило трябва да се реализира в микс от 
мероприятия в публични пространства и комплекси със съответната 
инфраструктура, както и в частни сгради, за които мероприятията по „първично 
възстановяване” на обвивката, които следва да се класифицират в категориите 
мероприятия по поддръжка и реставрация, се подкрепят много състоятелно; 

• с този закон се финансира създаването на „Работилници за 
възстановяване”, учредени с Областен закон 45/89 „Използване и опазване на 
територията” (чл. 7), които преминават експериментален етап през първите години 
на приложение на закона за възстановяване на историческите центрове. 

• Както се вижда, законът не изменя от само себе си методологичните 
и оперативни профили на възстановяването, но има предимството да стимулира 
общинската и частната инициатива, задействайки важни програми за намеса, които 
след това представляват база за сравнение и лансиране на цялата практика по 
възстановяване на областно ниво. 
Както от чисто културна, така и от икономическа гледна точка Планът за местно 

развитие на Местна инициативна група (МИГ) Мармиле, Сарчидано, Арчи и Григине посочва 
като характеристика на еднородността на избираемата територия именно градската 
система; така че може да се извади заключение за значимостта на схващането, което вече е 
възприето и от надобщинските учреждения, че народното строителство представлява 
добавена стойност за икономическото развитие на заселените общности. 

Многобройни са законодателните разпоредби, които през последните десет години 
на миналия век допринасят за опазването и повторното използване на историческото 
жилищно наследство на Сардиния в опит да се преодолее изоставянето на старите 
населени места на острова, което е разпознато като един от основните проблеми на 
територията.  

От законодателния списък, поради тяхната неприложимост в района на МИГ, следва 
да бъдат изключени нормативните разпоредби на министерското постановление от 1 
декември 1994 год. – Осъществяване на програми за възстановяване на населените места 
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съгласно чл. 11, ал. 5 на закон № 493 от 4 декември 1993 г. и на министерско постановление 
от 21 декември 1994 год. – Осъществяване на програми за подобряване качеството на 
населените места чрез използване на фондове съгласно чл. 2, ал. 2 на закон № 179 от 17 
февруари 1992 г.  

Културата на повторното използване на традиционната домашна архитектура 
започва да нараства чрез финансиранията, предвидени от Областен закон № 29 от 13 
октомври 1998 г. – Опазване и валоризация на старинните градски центрове в Сардиния. 
Държавната политика предварително се е погрижила за областната законодателна рамка 
със Закон № 449 от 27 декември 1997 г., който все още позволява, макар и в различни 
мащаби, планова и извънредна поддръжка, реставрация, консервационно укрепване и 
реконструкция на съществуващи сгради посредством приспадане на Данък общ доход за 
физически лица до 41% от признатия допустим максимален разход от 150.000.000 стари 
италиански лири. 

Тези два законодателни инструмента, към които се добавят Мерки 2.1, 4.5 и 5.1.3 от 
Допълнението на планирането в рамките на Общностната рамка за подкрепа 2000-2006 г., 
предизвикват, поне количествено, опазването на значителен брой сгради, 
благоприятствайки появилото се „съревнование” между жителите от едно и също населено 
място и/или между местни администрации от различни населени места. Този тласък 
благодарение на Областен закон 29/98г., макар и от решаващо значение за опазването на 
по-малките стари населени места, за които се отнася, често показва недостиг на 
експертни сили от страна на действащите лица в процеса по опазване на 
наследството - администратори, технически лица и бригади, при сблъсъка им с 
деликатната тема на консервацията и повторното използване на базовата 
историческо-традиционна архитектура. 

Единствената референтна норматива, която посочва критерии за мероприятията по 
възстановяване в първоначално изградените населени места, е предоставена основно от 
нормите за приложение, които представляват съществена част от подробните устройствени 
планове (ПУП) на населените места, с каквито 84% от населените места в зоната на МИГ 
разполагат. От анализа на извадката от 10 бр. от общо 37, одобрени между 1990 и 2003 год. 
ПУП се оказва, че в общия случай инструментът за приложение не насочва мероприятието 
по възстановяване и повторно използване на историческия сграден фонд чрез методологии, 
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годни да разрешат дори и най-простите случаи на упадък и поддържане на различните 
видове исторически сгради; по-скоро се ограничава да предостави указания, често 
задължителни, относно коефициенти, дистанции, фасади, облицовки (бои и цветове), ценни 
архитектурни елементи (портали, корнизи, балкони и др.), пропускайки фундаментални 
аспекти, които биха позволили по-съзнателен подход за повишаване на качеството на 
сградите без да се нарушават такива конструктивни елементи, присъщи на предмодерната 
материална култура като зидове, отвори, решения за покривните елементи и др. 

Така или иначе изглежда, че липсва познавателен инструмент за сградния фонд, 
който да даде насоки за мероприятието по поддръжка и укрепване, опазване и повторно 
използване и като цяло за възстановяване на историческо-традиционното архитектурно 
наследство. На тази необходимост отговор дава Плана за местно развитие на 
междупровинциалната МИГ Мармиле, Сарчидано, Арчи и Григине в рамките на общностната 
инициатива ЛИДЕР+, който предвижда реализирането на оперативен инструмент „за 
проучване и анализ на сградния фонд на старите населени места в 44 общини от зона 
ЛИДЕР+, насочено към изготвяне на Ръководство за подобряване на качеството на старите 
градски центрове и на градоустройствените елементи”.  

Значителният обем прегледана документация позволява откриването и проучването 
на около 30 вида различни сгради, характерни за системата на поселенията по 
референтната територия с общи аналогии, които се отнасят до цялата зона и със 
специфики, които може да се припишат по-специално на конкретни населени места, както по 
отношение на градската структура, така и от гледна точка на точните видове исторически 
сгради. 

Анализът на съществуващото историческо традиционно архитектурно наследство, 
необходим за откриване на проблемите с упадъка и методологията на мероприятията по 
възстановяване, показва градските форми, видовете сгради, конструктивните особености и 
материали, като дава база за пълната защита и валоризация на по-малките исторически 
центрове в зоната на МИГ. 

Наличието, познаването и прилагането на Ръководството за възстановяване са 
необходими, но все още недостатъчни етапи, за да гарантират, че процесите по поддръжка, 
консервационно укрепване и повторно използване на традиционната домашна архитектура 
ще бъдат съвместими с и ще спазват типовите и конструктивни характеристики на сградния 
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обект. Иначе казано, следва да се преодолее едно фундаментално критично ниво, което се 
състои в преминаването „от теорията към практиката на възстановяването”. Това 
преминаване може да бъде преодоляно само чрез подходящо „съзнание и познание” на 
действащите лица, които, в най-голяма степен, определят резултатите от практиката по 
възстановяване и повторно използване на сградите: проектанти, технически служби, 
строителен надзор и изпълнители. Все пак не бива да се забравя, че от десетилетия 
проектантите и строителният надзор се примиряват с баналната еднородност на ценови 
листи, които нямат много общо с темата за възстановяването и повторното използване, като 
се отказват от възможността да „пре-проектират” и да „анализират отново” традиционни 
техники за поддръжка и окомплектовка на материали, съвместими с предмодерното 
производство. Те се отказват от заемането на отговорна роля в процеса на повторно 
използване на историческите пластове, изоставяйки дейността по управление на 
строителната практика. Бригадите са потърпевши от всичко това: некомпетентността на 
доставчиците по отношение на практическите аспекти и на съвместимите материали за 
възстановяването, индустриализацията на строителния процес, липса на организация на 
обучения от страна на институциите и/или браншовите асоциации по деликатната тема за 
предмодерната сграда.  

В тази връзка, преодоляването на блокирането в преминаването „от теорията към 
практиката на възстановяването”, което пречи на завършването на процедурата по опазване 
на историческо-традиционното архитектурно наследство, би могло да се случи чрез 
прилагане на чл. 19 от областния закон 29/98г., който предвижда възможността общините, 
включително и чрез свързани форми, да създават „работилници за възстановяване на 
историческия център”, които би трябвало да се занимават с редица основни дейности, за 
да запълнят описаната процедурна празнина. Работилницата за възстановяване следва да 
подпомага проектанти и строителен надзор в техническото изработване и в прилагането на 
мероприятията; трябва да подкрепя техническите служби чрез формулиране на директиви 
за приложение, допълващи приложния градоустройствен инструмент и трябва да ги 
привлече в контрола на строителните дейности чрез постоянен мониторинг на процесите по 
повторно използване и опазване на историческо-традиционното архитектурно наследство; 
трябва да дава насоки на бригадите чрез организирането на курсове за обучение, 
преоткриване на техники и употреба на материали, съвместими с предмодерната сграда; по 
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същество трябва да даде живот на една специализирана общност за усвояване на 
знания и умения, за която Ръководството и изработените на неговата база учебни 
програми биха могли да представляват полезен инструмент за подкрепа.  

Ръководството представлява богато документиран и илюстриран том, в който се 
открива, каталогизирано и анализирано, със забележително владеене на методологичния 
подход и яснота на проучването, историческо-традиционното сградно наследство на 
четиридесет и седем населени места, разположени в различни региони, като съставните 
части на сградното наследство са представени изчерпателно с различните специфики и 
конструктивни комбинации на каменни материали, неизпечена пръст и дърво. 
Разглежданите населени места са изследвани в мащаб с връзката им с поселението, 
интегрирането в пейзажа, вида строителство. Аспектите на разрухата са отчетени и 
изследвани на технологично и функционално ниво, с посочване на критерии и техники за 
намеса с цел поддръжка и оздравяване на проблемите, които се срещат с най-голяма 
честота.  

Научната значимост и приложения подход в Ръководството позволяват то да бъде 
квалифицирано като основна отправна точка за даване на насоки и дискусии относно всяко 
мероприятие по възстановяване не само в зоните на Мармиле, Сарчидано, Арчи и Григине, 
но доста по-обхватно що се отнася до широкия контекст на традиционната архитектура в 
средиземноморските страни. 

Ръководствата за възстановяване се зараждат основно с намерението да инициират 
нова култура на консервация на предмодерно наследство, поставяйки фокуса върху 
задълбоченото познаване на традиционната архитектура от гледна точка на заселническа 
логика, видове сгради и тяхното разпределение по територията, материалната и 
технологична гледна точка, както и условията за опазване и консервация, които не може да 
останат пренебрегнати. 

Ръководството, което е разработено за район Мармила и интегрирано в пилотния 
проект Аркиландия, е структурирано посредством подробно илюстриране, чрез графични 
таблици и надписи, на значителен брой образци на типичните елементи на традиционното 
строителство и по този начин играе ролята на опис на случаите, чрез които може да се 
открият често срещаните видове строителство.  
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Субектите, към които въпросното ръководство е насочено включват самата местна 
общност, но и специалистите теоретици и практици (технически лица и изпълнители). За 
жителите на територията ръководството би трябвало да играе ролята на насърчител на 
желанието за сближаване и адекватно оценяване на стария град и традиционните сгради. 
По отношение на експертите той би трябвало да постига съзряване на чувствителността и 
усвояване на знания за предмодерното строителство. За проектантите ръководството би 
следвало да представлява наръчник при дефиниране на дейностите по възстановяване, 
съответстващи на принадлежащите на местната строителна логика и традиция, която е 
необходимо да работи без прекъсване и без конфликт с миналото.  

„Ръководството за възстановяване няма и не цели да има характер на предписание. 
Замислено в отговор на недостатъчните норми за опазване, които са чисто забранителни, то 
се стреми да започне процес на предлагане. За държавните власти, в различните им звена, 
това е предизвикателство да предприемат нов курс в областта на защитата на 
наследството, който вече да не се разбира като предписание какво да не се прави, а да 
препоръчва какво да се прави”17. 

Ясно е, че създаването на ръководствата няма нормативна валидност, а най-вече 
указателни функции. Местните власти в район Мармила обаче са разпознали неговото 
естествено призвание като средство в подкрепа на градоустройствените планове, което да 
регулира дейността по възстановяване, защото посочват като изискване към физическите 
лица, предприемащи възстановяване на свой имот, да следват неговите указания.  

Точно тази осъзнатост и приемственост от страна на публичната администрация в 
региона позволява естественото развитие на старинните населени центрове.  

Ръководството е в подкрепа на доказания факт, че ако са добре изградени според 
професионалните правила, с други думи ако са построени добре, старинните конструкции са 
в състояние да се справят идеално с критични ситуации и да издържат на изпитанията на 
времето, климата и дори природни бедствия.  

Тази постановка, чиито отличителни черти целят почти единствено намесата в 
съществуващото с цел превантивна защита, придава на оперативната практика ролята на 
главен инструмент в опазването на старинното наследство.  

                                                 
17 Giovanetti, Francesco. Manuale del recupero del Comune di Roma – I edizione, DEI Tipografia del genio 
civile, Roma, 1989,  p. 45-46. 
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Не бива да се забравя, че архитектурата има способността да се адаптира към 
промяната на нуждите на обществото и с лекота откликва на действията по поддръжка при 
условие, че същите са съвместими с технологичните и конструктивни принципи, които са 
залегнали в оригиналното строителство. Намерението да се консервира съществуващо 
сградно наследство с цел осигуряване на неговата активна роля в процеса на развитие на 
дадена общност, задължително трябва да е обвързано с повторното използване на 
старинните сгради и прилагане на практика за поддръжка, която е основана на познаване на 
традиционните техники и материали.   

 

4.1.2 Проектни дейности, изпълнени в район Мармила, Сардиния  

В резултат от проучване на целия социокултурен район на Сардиния, възложено от 
регионалните власти са идентифицирани 10 социокултурни области, вследствие на  което е 
установено, че разположената в центъра на острова „Мармила Сарчидано” реално 
представлява основна свързваща точка между останалите културни райони. Тя улеснява 
комуникацията между тях и се характеризира с висока символична стойност за местните 
общности.  

Областта разполага с изключително важни ресурси: висококачествени занаяти и 
културно наследство (това важи в особена сила за археологическите обекти и музеи), ценно 
екологично наследство, силна идентичност и традиции. Преди реализацията на Аркиландия 
тези активи са само частично поддържани от местните власти, които едва в последните 
години започват да очертават нова, различна от досегашната визия за местно развитие, 
поставяща акцент върху местните традиционни занаяти и умения и засилва значението на 
разнообразните ресурси в региона.  

Територията на Мармила се характеризира с наличието на значителен природен 
капитал, който включва защитени природни зони, качествени земеделски култури 
(традиционно отглеждани дървесни насаждения, грозде и маслини) и с традиционен 
свободен начин на отглеждане на говеда и овце.  

Друг основен сектор, ползващ се с дългогодишни традиции в региона, е местното 
занаятчийство, като сред най-типичните занаяти са тъкане, изработване на гоблени, 
дърворезба, ножарство, ковачество, каменарство и кошничарство. Местните производства 
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успяват да насочат към себе си вниманието на различни политики за подпомагане на 
местното производството, както и да предприемат инициативи, свързани с различните 
местни фестивали и събития, имащи за цел повишаване на информираността на широката 
общественост относно притежаваното културно наследство.  

Разбира се не трябва да пропускаме да отбележим и важността на местните 
материални активи, състоящи се от исторически центрове, културно-исторически сгради и 
образци на традиционната местна архитектура. Те представляват един огромен капитал, 
който отново става обект на внимание благодарение на новаторската инициатива на 
междуобщинския консорциум, създаден от отделните общини в района.  

Във връзка с изпълнението на програма ЛИДЕР+ (2002-2006г. ), която се фокусира 
върху развитието на конкретни специфични сектор и сфери, които са от особено значение за 
определени ограничени територии, в различните региони на Италия се отварят покани за 
проекти за транснационално сътрудничество между местните инициативни групи, които са 
носители на идеята за териториално развитие и имат за задача да изпълняват стратегии за 
местно развитие в рамките на своя обхват. В тази връзка МИГ Мармила, член на която е 
Консорциум Дуе Джаре – партньор по настоящия проект – отговоря на покана за подаване 
на заявления за кандидатстване с пилотна инициатива, озаглавена „Аркиландия. Развитие 
на културната и местна идентичност”.  

Отправната точка на тази транснационална инициатива е политиката, насочена към 
подобряване на облика на местната архитектура посредством възстановяване и поддръжка 
на местни исторически центрове. Този подход прави възможно преоткриването на един 
много важен ресурс, като го превръща в основен двигател на стратегията за местно 
развитие и довежда до постигането на осезаеми резултати от гледна точка на подобряване 
качеството на традиционната архитектура и повишаване на чувството на идентичност и 
принадлежност към местната общност. 

Чрез издаденото преди това „Ръководство за възстановяване на историческите 
центрове” и всички останали съпровождащи този процес действия, МИГ Мармила изиграва 
изключително важна роля за повишаване на информираността, знанията и образоването на 
местната общност, както и за насърчаване на по-нататъшното развитие на темата, свързана 
с опазването на местното архитектурно наследство. 
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Необходимостта от допълнителна подкрепа по отношение дейностите, отнасящи се 
до разпространение на знания, образование и до повишаване на осведомеността, подтиква 
инициативната група да приложи вече приет в значителна част от територията на МИГ 
метод в рамките на проект „Интегриран проект за развитие на селската система на Алта 
Мармила, Сарчидано, Арчи-Григине”, който има за цел да създаде цялостна културна 
система в региона Мармила. 

„Аркиландия” представлява комбинация от подходите, приложени по тези два 
проекта, споделящи обща матрица и насочени към една обща цел. Аркиландия е една нова 
форма на местна инициатива, която разчита на вече съществуващите или потенциални 
местни ресурси и която се фокусира върху местната идентичност, свързана с традиционните 
историческа архитектура и занаятчийски дейности и върху политиките, насочени към 
възстановяване и поддръжка на сградния фонд.  

Подобряването на местното архитектурно наследство заема много важно място в 
Стратегията за местно развитие на МИГ Мармила, идентифицирано като значима сфера, на 
която би могло да се облегне развитието на местната общност и установяването на 
местната идентичност. Това разбиране получава изражение в инициативите, свързани със 
създаването на „Ръководство за възстановяване на историческите центрове” и 
впоследствие участие в проекта за транснационално сътрудничество „Аркиландия”.  

С оглед важната роля на архитектурното наследство за насърчаване на местното 
развитие, темата, свързана с неговото опазване е широко анализирана на международно 
ниво в продължение на много години. Точно в тази връзка историческото архитектурно 
наследство започва да приема ново значение. Жилищните и административни зони в 
населените места, които все по-често са неглижирани тъй като не носят непосредствена 
икономическа полза, биха могли да играят ключова роля в новите политики за регионално 
развитие. Архитектурното наследство включва множество обществени сгради, като 
например магазини, затвори, кланици, жп гари и болници, датиращи от 19 и началото на 20 
век или с други думи обекти, които предизвикват чувство на принадлежност към местната 
общност. Тези сгради могат да се превърнат в иновативни многофункционални културни 
центрове, места където културното производство и културното потребление могат да 
съществуват заедно. Отдавна изоставените и занемарени сгради могат да поемат 
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изпълнението на една нова, творческа мисия и да се трансформират в основна движеща 
сила за стратегиите за местно развитие, в зависимост от социокултурния модел на района. 

По-конкретно, МИГ Мармила се опитва да разшири допълнително обхвата на 
материалното културно наследство, което оказва влияние върху динамиката на местното 
социално, икономическо и културно развитие. Тъй като новата конкурентна среда определя 
нарастващото значение на нематериалните активи, които характеризират едно място, като 
например неговата история, традиции, типични умения и т.н., би следвало всеки един 
материален актив да придобие отличителни функции в съответствие със стратегиите, 
насочени към местно развитие посредством интегрирането на материални и нематериални 
компоненти.  

Именно на базата на тези предпоставки са планирани дейностите по проект 
Аркиландия. Тъй като местната система може да прилага различни комбинации от сектори, 
чрез които да оказва влияние върху развитието на отделните социокултурни райони и с цел 
да бъдат оценени всички възможни фактори за социално, икономическо и културно 
взаимодействие, приоритет е даден на сектора, който е най-подходящ за първата поредица 
краткосрочни действия. 

Основната идея на проекта е да се обърне специално внимание на местните 
материални активи, местното производство, занаяти и художествени средства, които са 
присъщи за местната идентичност. Поради съществуващата силна обвързаност между 
потреблението и идентичността, проектът се фокусира основно върху изоставени и 
пренебрегвани местни сгради. Едва наскоро икономическият потенциал на тези ресурси 
започва да привлича интерес, но до този момент те не са обект на общата политика на 
региона. 

Изоставените къщи, бизнес сгради и други постройки, разпръснати из територията, 
както и историческите центрове на малките градове, доколкото те все още представляват 
интерес за местната общност, до този момент не изпълняват стратегическата си роля за 
насърчаване на местното постиндустриално развитие. От друга страна, в международен 
план наблюдаваме нарастваща тенденция към възстановяване на жилищните зони и 
изоставени сгради. 

Възстановяването на вече нефункциониращите или използвани от време на време 
обществени и частни имоти също биха могли да допринесат за установяването и развитието 
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на местни културни центрове. Ето защо проект Аркиландия се фокусира върху инициативи, 
насърчаващи информираността и привързаността на общността към местното архитектурно 
наследство посредством възроденото чувство за идентичност, произтичащо от сградите и 
местата, свързани с историята на местната общност. Тук архитектурното наследство се 
разглежда в по-широк смисъл, поради което обект на внимание са и „стари сгради”, които не 
са включени в списъка на историческото наследство, но които са свързани с идентичността 
и историята на дадено място. 

Този избор е продиктуван от необходимостта от една страна да се възстановят 
традиционните занаяти на територията на МИГ, а от друга да се подкрепи местната 
строителна индустрия, която е основно ориентирана към ново жилищно строителство. Ето 
защо и основната идея на проекта е ориентирана в тези две основни насоки: 
възстановяване и поддръжка на архитектурните обекти на територията, засилвайки по този 
начин чувството за принадлежност на общността, както и създаване на нови бизнес 
възможности за сектор строителство, посредством насърчаване изпълнението на 
печеливши и добре обосновани проекти. Успехът на този процес е невъзможен без 
повишаване на осведомеността както на широката общественост (търсещата страна), така и 
на предприятията и занаятчиите (предлагащата страна). Предвид гореизложеното може да 
се каже, че в сравнение с 12-те дейности, установени в теоретичния модел на 
социокултурните райони, дейностите, предвидени от проекта Аркиландия са свързани с: 
Обучение и овластяване на местната общност; Развитие на предприемачеството; Развитие 
на местните таланти; Сътрудничество между гражданите и местната общност; Качество на 
местното управление; Изграждането на външни мрежи посредством партньорски проект. 

Проект Аркиландия се състои от няколко работни пакета (дейности), насочени към 
промяна на значението на архитектурното наследство, превръщайки изоставените в 
момента сгради в основен фактор за местно развитие. Разработването на проекта 
преминава през 3 основни фази: 

Първата фаза обхваща самото проучване за набиране на необходимата за 
цялостната оценка на явлението информация. Формулярите, използвани за изследването, 
са предназначени за събиране на информация както за материалните активи на територията 
(сгради, историческите центрове на малки градове и села), така и за нематериалните такива 
(различните дейности в сектора). 
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Това е основен етап от проекта, който предоставя на изследователите и на местната 
общност възможността да направят изчерпателен преглед на притежаваното архитектурно 
наследство и на проблемите, свързани с него: изоставяне, занемаряване, загуба на стойност 
и т.н. 

Втората фаза е свързана с овластяване на местната общност посредством 
действия, насочени към различните заинтересовани страни: местните власти (публична 
администрация), производствения сектор (строителни фирми, фирми за поддръжка и 
реставрация, занаятчии и др.) и местната общност като цяло, и по-специално младото 
поколение. В този етап е включено също така организиране на семинари, имащи за цел да 
представят съществуващите и потенциалните ползи, които могат да бъдат извлечени от 
местната общност, подкрепяйки тези инициативи. 

Трета фаза се отнася до разпространение на информация относно дейностите, 
осъществени по време на проекта и постигнатите резултати. Целта е да се достигне до 
потенциално заинтересованите страни, за да се насърчи позитивния цикъл на растеж, 
базиран на собствените ресурси, като се фокусира най-вече върху архитектурното 
наследство на района и на културните дейности, които могат да бъдат развивани в подобни 
структури. 

Благодарение на разработването на някои от компонентите на проекта Аркиландия в 
Швеция и Полша, както и на натрупания чрез посещения на опит място, участниците от 
Италия имат възможността да развият отношения с различни културни реалности или с 
други думи да изградят външни мрежи. 

Дейностите по проекта са групирани в четири основни работни пакета: 
Дейности А и Б: Преброяване на материалните и нематериални активи; 
Дейност В: Образование и повишаване на информираността; 
Дейност Г: Среща за представяне на проекта и обмен на опит на институционално 

ниво. 
Методиките за изпълнение на всяка една от дейностите са разработени въз основа 

на теоретичната рамка, изготвена за цялата социокултурна област и са описани по-долу 
заедно с постигнатите резултати. Партньорите по проекта прибягват до възможностите, 
които предлагат информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във връзка със 
споделянето на техните модели за развитие, на изпълняваните от тях дейности, както и на 
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постигнатите резултати. Използването на ИКТ в проекта се изразява в следното: видео 
конференция, във връзка с първата партньорска среща за стартиране на  проекта, както и за 
последващите междинни срещи между партньорите; уеб-базирана географска 
информационна система (ГИС) за картографиране на архитектурния фонд и на други 
изследвани ресурси в местните райони; YouTube за споделяне на видеоклипове, направени 
по време на проведените видео семинари; камерите, излъчващи на живо, инсталирани в 
общините Лакони (МИГ Мармила), Лапше Нижне (МИГ Спиш) и Лубянка (МИГ Готики) за 
пряко излъчване от някои обекти в териториите на отделните партньори; специален уебсайт 
като виртуално пространство за обмен на придобитите знания и умения в полза на местните 
общности. 

Дейности изпълнени от МИГ Мармила – Италия  
Проучването 
Цялостното проучване, осъществено с помощта на местните власти и техническия 

персонал на общините, обхванати от МИГ Мармила, включва идентификация и 
картографиране на градските центрове, традиционни сгради – част от културното 
наследство, строителни фирми, местни майстори и професионалисти, както и 
нематериалните активи. Какво вече стана ясно, преброяването се осъществи с активната 
подкрепа на местните власти посредством излъчените от тях длъжностни лица и 
административно-технически персонал, които предоставиха важна за проекта информация 
относно местните традиции, занаяти и идентичност и най-вече спомогнаха за 
идентифицирането на сгради с историческа стойност, които са подходящи за превръщане в 
културни центрове. 

Що се отнася до материалните активи на територията, преброяването се позовава 
на опита, придобит при изготвянето на Ръководството за възстановяване на историческите 
центрове на Мармила, Сарчидано, Арчи и Григине от страна на партньора по проекта 
Департамента по архитектура към Университета в Каляри. 

Тази фаза се осъществява основно чрез поддържането на контакти и работа на 
терен и преминава през следните етапи:  

• Набиране на статистическа информация 

• Събиране на карти и скици, свързани с жилищната зона в градовете 
и селата 
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• Събиране на фотографски материал, направен на място 
След приключване на преброяването, докладът за извършената по време на него 

работа е предоставен за обществено ползване, както на хартиен носител, така и в 
електронен вариант. Обобщение на неговото съдържание е направено по-долу. 

Преброяването на традиционното архитектурно наследство и инициативите за 
реконструкция и смяна на предназначението на сгради за културни цели, които се 
осъществяват  на територията на МИГ Мармила, довеждат до събирането на 44 таблици с 
данни, по една за всеки един от 44-те центрове на участващите общини, както и 53 таблици 
с данни за архитектурните центрове, определени и картографирани от месните власти. 
Всяка една от тези таблици съдържа ясна и детайлна информация за всяка една 
сграда/обект: 

• План на етажа 

• Снимки 

• Триизмерни данни 

• Гео-референтни данни 

• Референции за зониране 

• Средства за изпълнение  

• Срок на изпълнение 

• Съответствие на имота с Ръководството за възстановяване на 
историческите центрове на Мармила, Сарчидано, Арчи и Григине 

• Срок на изпълнение на реконструкцията 

• Настоящо предназначение на сградата 

• Промяна на предназначението, ако има такава, въз основа на 
конкретни планове и програми 

• Осъществени културни дейности в сградата, ако има такива 

• Строителни материали и технически характеристики 

• Проверка за присъствието на сградата в Регистър на активи 
свързани с ландшафт и идентичност /Тhe register of the landscape and identity 
assets/, открит официално през 20.05.2008г. (Официален вестник на Сардиния 
BURAS). 
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Освен това, в съответствие с принципите на културния район, са събрани и 81 
таблици, свързани с нематериалните активи на територията: Архитектура, Сценични 
изкуства, Занаяти, Проектиране, Издателска дейност, Събития, Филми и видео, Творческа 
индустрия, Мода, Музика (създаване, репетиционни стаи и т.н.), Мултимедийно 
програмиране, Реклама, Религия и религиозни събития, Образователни и обучителни услуги 
в областта на културата, Развлекателен софтуер, Телевизия и радио, Традиционни 
празници и фестивали. 

Проучването на нематериалните активи дава информация за културните дейности 
на територията, които биха могли да се осъществяват в някоя от сградите или на някой от 
историческите центрове, картографирани като материални активи. По този начин може да се 
избегне и ненужно дублиране. Тези дейности се реализират или в сградите, включени в 
преброяването или в други сгради, които не са преброени, тъй като реално са 
неизползваеми в краткосрочен и средносрочен план. 

Преброяването на строителните фирми и занаятчийските работници, участващи в 
процеса на възстановяване на архитектурното наследство и използващи традиционни 
материали дава като резултат 37 таблици, които обхващат предприятията от този сектор, 
действащи на територията на общините, включени в преброяването. От тези таблици може 
да се почерпи информация за местоположението и конкретната сфера на дейност на 
фирмите и занаятчиите, включени в тях – професионалисти на свободна практика, 
технически персонал на общините, специалисти и т.н. Идентифицирани са общо 219 
строителни и занаятчийски работници. 

 
Дейности за повишаване на осведомеността 
Дейностите за повишаване на осведомеността играят много важна роля: целта е 

проектните дейности и резултати да бъдат споделени с местните заинтересовани страни, 
които по един или друг начин са облагоделствани от изпълнението на проекта. За 
популяризиране на проекта и за подобряване на информираността относно значението на 
традиционната архитектура, а оттам и на различните иновативни подходи за реновиране на 
исторически сгради (и с оглед на възможните нови приложения), са проведени срещи с 
представители на местните власти. Тези срещи имат за цел също така да осигурят 
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необходимата подкрепа за осъществяване на преброяването на материалните и 
нематериални активи в предварително установените срокове.  

С цел да се повиши осведомеността сред представителите на строителния и 
занаятчийския бранш, с тях са проведени няколко информационни срещи, представящи 
проекта и насочващи вниманието към значението на местния сграден фонд за дейността и 
развитието на тези два бранша. 

Що се отнася до разпространението на информация относно системите за 
стимулиране, в рамките на проекта са организирани публични конференции, имащи за цел 
да предоставят информация на местните жители за съществуващите стимули за обновяване 
на стари и традиционни сгради.  

Проектът използва и езика на изкуството като средство за повишаване на 
осведомеността, посредством организирането на работни семинари за направата на видеа и 
комикси, партньорите по проекта използват художествения език за повишаване на 
осведомеността сред местните общности.  

 

4.2 Подход Аркиландия в други страни  

В Швеция, интегрираната консервация беше въведена през 1960 г., което доведе до 
създаването на цялостна теория за опазване и нови и иновативни курсове в сферата на 
висшето образование и програми за научни изследвания в областта на интегрираната 
консервация на изградената окръжаваща среда в Министерството на опазване на околната 
среда и в Университета в Гьотеборг (ICUG).18 Но подходът Аркиландия  за добавяне на 
културната стойност на сградите отвори обхвата на възможностите за запазване на 
архитектурното наследство и управление на територията по устойчив начин. Проф. Сако и 
работата по проекта Аркиландия дадоха началото на изграждане на културния район 
Халанд в Швеция, където работата е съсредоточена върху ролята на културата и на 
взаимовръзките между изкуството, културата, бизнеса, индустрията и управлението. Проф. 
Сако твърди, че именно в район, в който всички тези фактори могат да си взаимодействат, 
може да се постигне устойчиво развитие на икономиката. В много отношения работата  на 
                                                 
18 Johansson, Erika. Sustainable Integrated Conservation of the Built Environment: Conceptual and Professional 
Challenges”, Utveckla den regionala kulturmiljövården inom ramen för hållbar utveckling Seminarium vid Kulturmiljö 
Halland, May 28, 2010. 
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проф. Сако засилва аргумента на Алвар Алто, че регионалните звена не трябва да бъдат 
определени по политически или географски граници, а по-скоро по предназначение. 
Неговите функционални региони, може да се окажат най-добрият подход за бъдещето на 
регионализацията. 

Развитието на културния квартал Халанд ражда други инициативи за увеличаване 
броя на посетителите в малките населени места и за предотвратяване на унищожаване на 
наследството на териториите. Една от тези инициативи инициативата/проект Coast - alive. В 
този проект се разработват серия от дейности – едни от тях са насочени към нови, 
иновативни начини за подобряване на маршрутни пътеки и съоръжения за спортни 
дейности. Това се прави преди всичко чрез серия от малки проекти, наречени Инициативи на 
мобилизация на общността. Като цяло в проекта са заложени около 100 такива. Те варират 
от работата с „трудни за достигане групи"; създаване на собствени геомонети за 
геокешинг19, запис на пътеки за посетителите, използващи GPS системи; 
предоставяне на хамаци за тези, които искат да прекарат нощта на открито.  

Проектът счита, че е важно да се свърже националното културно наследство до най-
новите приложения на съвременните медии като Facebook и сайтове за социални контакти. 
Връзката между геомонетите и пътеките е друг начин за преодоляване на пропастта между 
компютърните потребители и любителите на външни преживявания и дейности. 

Тъй като дейностите на открито са една сериозна част от проекта, в рамките на 
инициативата са предвидени и дейности, които да предотвратят потенциалното увреждане 
на природното и културното наследство. В проекта са взети предвид редица добри практики 
в тази насока. Подходът на Британска Колумбия, наречен Граници на допустимата промяна 
се откроява като един много добре структуриран подход, изискващ минимално количество 
данни за обработка. До края на проекта ще бъдат разработени процедури и наръчник, които 
може да се ползват от различни категории лица, за целите на опазването на културното 
наследство и организирането на дейности, които да привличат туристи в територията. 
Инициативата Coast Alive е финансово подкрепена от ЕС и включва 14 партньори от Белгия, 
Дания, Германия, Норвегия, Холандия, Швеция, Великобритания и редица под партньори 
около Северно море, въз основа на работата на предишни инициативи като Аркиландия.   

                                                 
19 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3  
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5. Ползи от прилагането на подхода за местните власти 

Глобалното общество днес е изправено пред три основни предизвикателства: 
изменение на климата; глобална икономическа конкуренция; бедността и социалното 
изключване. През последните десетилетия, методите за териториално развитие и 
последващите физически и ентропични трансформации станаха плодородна област на 
научните изследвания – за урбанисти, архитекти, специалисти еколози, икономисти, 
географи, антрополози и социолози. В днешно време във всички региони в Европа работят 
програми за регионално развитие, насочени към устойчиво развитие, с нови решения за 
иновативни стратегии за засилване на регионалната конкурентоспособност. Това е ново 
предизвикателство за сектора на културното наследство, който винаги се е опитвал да бъде 
пълноправен член на общността на пространствено планиране. Тук специалистите по 
опазване на културното наследство обикновено работят като активен партньор често имащ 
ролята да казва "не” на промените, което обичайно води до прехвърлянето на инициативите 
към инженерите по благоустройство на територията. Причините за отказ от промени, 
засягащи културното наследство са няколко: 

• опазване и съхраняване на историческата среда; 

• уважение към наследството на различни групи и 

• признаване и оценка на наследството, ангажираност и поемане на 
отговорност за него от самите лица. 
Решението за опазване на историческата сграда, взето на базата на културни, 

исторически и политически аспекти, е сложен процес. Той може да бъде описан като 
приключило успешно изразяване на смисъл и ценности.20 Проф. Луиджи Фуско Жирард 
посочва, че е необходим един нов подход в градското управление. Управлението на града, 
като динамичен комплекс и адаптивна система, е ориентирано към управление на тази 
сложност чрез увеличаване на новите икономически и мета-икономически ценности чрез 
стимули за всички процеси на създаване на стойност. Условието в новия подход на 
управление е да се разгледа устойчивостта; творчеството и устойчивостта да са тясно 
преплетени, като ясно показват най-добрите практики. Според това, Фуско Жирард посочва, 

                                                 
20 Gustafsson, C. Heritage Halland, A trading zone for built cultural heritage aiming at regional sustainable 
development, 2010. http://www.coast-
alive.eu/sites...a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf 
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че за да се гарантира устойчивостта и за да се регенерира един град е необходимо да се 
инвестира в култура. Културната устойчивост на града е вътрешната енергия, вътрешната 
сила, която позволява да се реагира на външни сили, адаптирането към тях и опазване на 
специфична идентичност в дългосрочен план независимо от бурните процеси на 
трансформация и да се проектират печеливши нови решения. Културната устойчивост 
подчертава идеята за културната памет на обществото като формираща сила на 
колективното съзнание, основата на приемственост, двигател на бъдещи и нови действия, 
за да се подобри доверието, сътрудничеството и координацията на действията и да се 
насърчи чувството за общност. Пиерлуиджи Сако и Гуидо Ферилихаве показаха, че с 
времето се заражда една връзка между икономиката, обществото и територията и те се 
разглеждат като сложна система, в състояние да генерира растеж и развитие. Съответно, 
става все по-ясно, че конкуренцията в пост-индустриалното общество вече не е между 
отделните предприятия, а между регионалните системи, включително техните материални и 
нематериални елементи. Развитието на тези елементи се превърна в необходимо условие 
за конкурентоспособен растеж на самата система, както и на способността й за привличане 
на външни ресурси. В същото време концепцията за стойността може да се сдобие с нови 
значения като водещ фактор в регионалното развитие. Самата привлекателност на всяка 
територия, става все по-свързана с нейната способност да предложи нематериални, а не 
само материални компоненти.21 

През последните години са приложени различни нови политически подходи за 
подобряване на икономическите системи, особено в рамките на програмите за регионално 
развитие. В някои случаи тези видове интервенции са насочени към културния сектор, пряко 
или косвено. Това показва как културата играе двойна роля в процесите на регионално 
развитие:  като основен фактор от страна на добавена стойност към производствените 
мощности чрез канализиране на културата, културното наследство и творческите индустрии, 
както и предлагане на социална платформа за иновации и разпространение на когнитивното 
познание и релационните умения, необходими за изграждане на пълната парадигма на 
икономика на знанието. Тази теория се основава на модела на растеж на областта, и се 
фокусира върху механизмите на хоризонталната, а не вертикалната интеграция, като се 

                                                 
21 Sacco, Pier-Luigi, Ferilli, G., Blessi, G., Nuccio, M. Culture as an engine of Local Development Processes: System-
Wide Cultural Districts, Universita IUAV di Venezia, Dipartamento delle Arti e Del Disegno Industirale, April 2008. 
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подчертава възможността за координация и кръстоска между различните преживявания по 
стойностните вериги. Хоризонталната интеграция осигурява механизъм, който превежда 
промени в движещата сила на икономическото развитие на ниво променливи на продукта, 
които в крайна сметка създават стимули за развитие на вертикална интеграция. 

Преструктурирането на местните конкурентни предимства като съществуващ 
физически капитал за културни цели се превръща в един отличителен стратегически стимул 
за развитие, както това се случва в така наречените "творчески освобождавания". 
„Творческо освобождаване” е преобразуване на съществуваща сграда за нови употреби, 
които са свързани с културата и творчеството производство.22 

В социалната сфера, културата изпълнява голям набор от роли -  от насърчаване на 
сближаване (по отношение на изграждане на социален капитал) в социално различни 
контексти (виж Everingham , 2003 г.), за да действа като овластяваща основа за развитие на 
човешкия потенциал (вж. Matarasso, 1997). Изграждането на културна столица и 
натрупването на културни ценности по този начин може да стане посредник за постигането 
на по-нататъшни цели в развитието на региона като създаване и/или възстановяване на 
социалната структура и дефиниране на обща, завладяваща визия на местното социално-
икономическо развитие – движейки се по този начин в обратна посока по отношение на 
познатата социална динамика на разграничението, типична за индустриалните общества 
(вж. Бурдийо, 1984). Това води до директни последствия на ниво планиране, където 
сплотената, мотивационна мощност на културата с нетърпение иска да управлява 
физическото и социално обновление на сгради и райони, както и до цялостно преосмисляне 
на социалната логика на употреба на пространството (вж. Stevenson, 1998 ). Така например  
културата играе важна роля в рехабилитацията на сметище или промишлени области. 
Създаването на "културни кутии" в райони с противоречиво земеползване широко се 
разглежда като умен ход за намаляване на индивидуално и колективно възприемане на 
областта като рискова. От тази гледна точка, културата се разглежда като сложен 
политически инструмент, който предоставя платформа за колективно съзнание и дебат, за 
да подпомогне предефинирането на сгради и пространства по по-конструктивен начин, 

                                                 
22 Johansson, Erika. Sustainable Integrated Conservation of the Built Environment: Conceptual and Professional 
Challenges, Utveckla den regionala kulturmiljövården inom ramen för hållbar utveckling Seminarium vid Kulturmiljö 
Halland, May 28, 2010. 
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веднъж включени, в рамките на "културната кутия" (виж Шотландската изпълнителна власт , 
2002 г.; DCMS , 2004 г.; Dixon , 2006). 

В литературата могат да се открият множество позовавания за  процеси на развитие 
водени от културата, в смисъл на културни клъстери, райони или квартали. В повечето 
случаи, всички тези термини се отнасят до едни и същи явления на териториалната 
концентрация на паметници на културата или свързани с културата дейности в определени 
райони на града; това действа като един вид социална и креативната индустрия. Въпреки че 
много се хвали като утопичната рецепта за градско обновяване и развитие, идеята за 
културни центрове не е нова, нито революционна. По-интересното и заслужаващо внимание 
е изгряващата роля на културата като лост за координация и сътрудничество между 
местните действащи лица в рамките на процеса на социално обучение, фокусирано върху 
радикални иновационни практики.  Говорим за културата в широк смисъл - за културни 
клъстери/области като местни системи, в които културата е заемала или заема централно 
място в определянето на стратегическа визия и в посредничеството при взаимодействието 
между местните заинтересовани страни. Културният район/клъстер модел може да се 
разглежда като постиндустриална адаптация на старата схема за индустриален 
квартал/район.  

Ползите от запазването на историческото наследство на общините могат да се 
обобщят както следва23: 

• Икономически 
"Запазването на историческото наследство е представяно като алтернатива на 

икономическото развитие или имаме исторически запазване, или имаме икономически 

растеж. Това е фалшива дилема. Всъщност икономически стратегии, базирани на 

опазване на наследство може да спомогнат за постигането на широк кръг от публични 

политически приоритети" - Донован Рипкема, Форум на Европейското културно 

наследство 2005. 

• опазването на наследството насърчава съживяването на общността – 
проучвания показват, че всеки долар, инвестиран в опазването наследство е 
допринесъл за реинвестиране на близо $27 от различни икономически 
области в местните икономики; 

                                                 
23 Municipal heritage partnership program, Canada’s Historic places, Managing of historic places, 2010. 
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• опазване на наследството насърчава културен туризъм – големи и малки 
градове могат да се възползват от възможностите за туризъм, базиран на 
културното наследство. Изследванията показват, че туристите, пътуващи с 
цел културен туризъм са склонни да включват множество дестинации в 
своите пътувания, харчат 60% повече средства и остават 60% по-дълго по 
места от другите туристи; 

• опазване на наследството увеличава стойността на имотите – изследвания 
показват, че стойността на исторически имоти, особено в историческите 
квартали, се увеличава с по-голям обем от средния за местния пазар и с по-
бърз темп  отколкото други имоти, които не притежават такива определени 
свойства. 

• опазване на наследството, създава работни места – усилията за опазване 
създават добре платени работни места в квалифицирана работна ръка, 
дизайн и промоция, с пулсиращ ефект върху местните икономики.  Активните 
и текущи действия по опазване на исторически сгради и местности 
гарантира, че тези работни места ще бъдат сигурни за години напред. 

• Социални: 

• насърчава се силно чувството за принадлежност към определено място – 
чрез опазването на наследството, общините могат да насърчат изграждането 
и запазването на местна идентичност на хората въз основа на добро 
познаване на тяхната уникална история; 

• историческите места са склонни да се събират хора от всички възрасти, те 
често стават центрове за важни събития за общността – тържества, 
фестивали, празници; 

• възстановяването на исторически места и планирането на управлението на  
наследството дава възможност за извършване на повече обществени услуги 
и доброволчество. 

Запазване на историческото наследство е важна част от устойчивото развитие на 
общината и силно способства за развитието на успешни стратегии за устойчиво развитие. 
Запазване на историческото наследство допринася за устойчиво развитие по няколко 
начина: 
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• икономически – изследвания от цял свят показват, че опазването на наследството 
може да има множество икономически ползи за обществото, включително ръст на 
работните места по отношение на висококвалифицирани работници, повишена 
стойност на имотите и собствеността, ревитализиране на квартали и широка гама от 
възможности за туризъм; 

• културно – в същността си, опазването на архитектурното наследство е културна 
дейност. То не само ни напомня за нашето минало и традиции, но действа и като 
средство за гордост и информация, която може да помогне за насърчаване на 
осведомеността на населението и да затвърди културното развитие, което зачита 
традициите и историята на района; 

• екологично – ключовите думи са намаляване и повторна употреба. Запазването на 
историческото наследство помага за намаляване на зависимостта от нови 
материали, вредни за околната среда строителни материали и енергоемко 
производство на нови строителни материали. Запазването на историческото 
наследство насърчава повторното използване на съществуващите строителни 
материали за удължаване на живота на една сграда и нейните компоненти, или 
възстановяването на повредени строителни материали.24  
За да се възползва в пълна степен от възстановяването на културното наследство, 

добре е общината да има план за устойчиво развитие, който да включва: 

• идентифициране на потенциални исторически места чрез изследване; 

• разбиране кои са уникалните и ценни характеристики на всяка сграда чрез 
опис (инвентаризация); 

• разработване на политики, защита и опазване на своите исторически места 
чрез план за управление. 

Идентифициране  
За общините, които планират да защитят своите исторически архитектурни ресурси 

ключова първа стъпка е определяне какви сгради, съоръжения, пейзажи и места, могат да 
допринесат за местното наследство. Необходимо е да се направят снимки и да се 
категоризира основната информация относно архитектурата на сградата, възрастта и 

                                                 
24 http://www.mhpp.ab.ca/benefits.html 
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историята й, с помощта на стандартизирани формуляри за проучвания.  Идентифицирането 
на обектите на недвижимото културно наследство включва25: 

1. издирване – локализиране и установяване на основната видова принадлежност на 
обекта чрез обхождане и оглед на място и/или изследване на архивни и материални 
свидетелства; 

2. изучаване – проучване на място, разкриване на научната и културната 
характеристика на обекта и документиране;  

3. издаване на предварителна оценка за установяване на признаци на изследвания 
обект като ценност от световно, национално, регионално или местно значение. 

Събирането на тази основна информация може да помогне на общината да разбере 
какви видове потенциални исторически ресурси има, на какво място и в какъв контекст се 
намират, и какво следва да се включи в обхвата на цялостната програма за реставрация и 
опазване на културното наследство. Добре е да се ангажира професионален/и консултант/и 
в областта на архитектурата и културно-историческото наследството, за да се улесни 
процесът на проучване.  

Едно такова общинско проучване предоставя отлична възможност за включване на 
доброволци от общността за подпомагане на дейността по намиране и документиране на 
потенциалните ресурси. Цялостно проучване гарантира, че важни, но може би по-малко 
известни, ресурси не "изпадат през пукнатините", а са идентифицирани за възможна защита 
като потенциални исторически ресурси. Проучването действа не само като катализатор за 
силна програма за наследство и може да бъде полезно и в други общински дейности за 
планиране на общинско ниво. 

 
Инвентаризация 
Често,  най-добрият втори етап в изработването на силна програма „наследство” е 

да се създаде общински опис на архитектурното наследство. Описът идентифицира 
местата, архитектурните ценности, които общината иска да запази26. По време на 
инвентаризацията, за всеки обект е необходимо да се въведат конкретни данни: 

1. наименование;  

                                                 
25 Municipal heritage partnership program, Canada’s Historic places, Identifying historic places: Conducting a municipal 
heritage survey, 2010. 
26 Municipal heritage partnership program, Canada’s Historic places, Evaluating historic places, 2010. 
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2. местоположение;  
3. собственост; 
4. архивни писмени и графични материали, фото-, видео-, дигитална 

или друга документация;  
5. описание на обекта и установяване на основната му видова 

принадлежност; 
6. актуално състояние и функция;  
7. характеристики на средата, в която е разположен обектът;  
8. инвестиционни или други намерения за бъдещо развитие на обекта. 

Този опис дава информация защо общината определя като стойностен даден обект, 
каква е неговата значимост и от каква защита се нуждае (вж. Анекс 1 със списък на 
културно-историческите обекти в целевите територии по проект Аркиландия). 

 
План за управление 
Все по-често общините отчитат значението на защитата на своето наследство. Но 

как стопанисването на историческите сгради се отнася към другите въпроси и процеси, 
свързани в управлението на общината? Общинският план за управление на историческото 
наследството е документ, който подпомага и ръководи стопанисването от страна на 
общината на нейните исторически ресурси, чрез разработване на политики и стратегии, 
ориентирани към специфичните нужди на общината.27 Този план следва да е в съзвучие с 
общинския план за развитие на територията. Създаване на план за управление на 
наследството като цяло е съвместен процес, включващ много заинтересовани страни. 
Подкрепа от кмета, общинския съвет, както и от общинските служители е от съществено 
значение за развитието на плана и изпълнението му. Участието на широк кръг от 
общинските отдели като планиране, инфраструктура, паркове и места за отдих, както и 
икономическото развитие води до подобряване приложимостта на плана.   

 

                                                 
27 Municipal heritage partnership program, Canada’s Historic places, Managing of historic places, 2010. 
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6. Ползи от прилагането на подхода за местното население 

Много проекти по съживяване на архитектурното наследство  са началото на едно 
цялостно обновяване на общността. Дългосрочните ползи от тези проекти могат да 
включват създаването на повече работни места, подобряване на отношенията в 
обществото, овластяване на общността, повишен икономически статус, възстановяване на 
околната среда и подобряването на качеството на живот в квартала чрез екологична оценка 
и/или почистване. Този раздел от материала разглежда основно колко важно е участието на 
общността, защо е важно, и какви са основните предизвикателства пред него.  

Участието на общността е много важен аспект в съживяването на всяка общност, без 
значение колко е голяма. Без общността наистина да повярва и да се включи нито един 
проект не може да започне, или да бъде приет, след като е приключил. В много страни 
парите, които се отпускат за опазване на архитектурното културно наследство, са често 
свързани с участието на общността (т.е. без участие на общността и документиране на 
инициативите, свързани с това), пари не се отпускат. Често това изискване е спънка за 
лица/общности, които търсят пари по грантови схеми. Обикновено участието на Общността 
се счита за неудобство и/или неефективен адресат, или има липса на знания за това как да 
се ангажира общността. Така или иначе, резултатът може да бъде катастрофален (т.е. 
забавяне в строителството може да доведе до загуба на пари, завеждане на съдебни дела, 
недоволни граждани, предоставящи негативни коментари пред медиите, неприемане на 
съживяването на проекта; неустойчив проекта връща нещата обратно в началото – при 
проблемите, които е трябвало да бъдат отстранени). 

Участието на Общността следва да се използва за генериране не само на идеи за 
съживяване на проекти и тяхното изпълнение, но и на идеи за по-нататъшно подобряване на 
съществуващите характеристики на проекта. Съживяването на архитектурните сгради може 
да се улесни и подобри чрез намиране на това, което е необходимо  за общността – което в 
полза на обществото, което е изпитано в миналото и което ще доведе до подобряване 
минали практики. Членовете на общността, когато се дава възможност да бъдат 
информирани и да участват в процеса на съживяване, са или могат да бъдат решаващ 
фактор за успеха на даден проект. Членовете на общността могат да имат специални 
въпроси или притеснения, които ако са изложени в проекта от самото начало може да 
помогнат за намаляване на вероятността от неуспех на инициативите. 
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Успешното участие на общността се основава на информация и диалог. Само 
информирана общност може да бъде част от процеса на вземане на решения, които след 
това ще доведат до устойчиво съживяване на територията. Членове на общността, които 
участват в процеса на съживяването на архитектурното наследство, ще разбират по-добре 
този процес и ще бъдат по-склонни да подкрепят проекта.  
Предизвикателствата пред участието на Общността включват:  

• извършване на оценка на общността в града; 

• постигането на консенсус между различен произход и потребности; 

• съобразяване с интересите на общността в рамките и целите на проекта; 

• провеждане на обществено участие или участие сред местните жители, които са с 
конкуриращи се приоритети;  

• изграждане на доверие между различните заинтересовани страни; 

• ефективно предаване на отговорността за участие и подкрепа на процеса на 
съживяване на местните жители от страна на други заинтересовани страни; 

• информиране на местните жители за целите на проекта и за процеса на 
възстановяване на наследството; 

• предаване на техническа информация по лесен за разбиране начин; 

• идентифициране на заинтересовани страни, които могат да представляват различни 
избирателни райони и представляването на тези избирателни райони на публични 
срещи и заседания за планиране на устройството на територията. 
Оценката на общността е първата стъпка и тя е от решаващо значение за успеха на 

всички общностни инициативи. Оценката на общността отговаря на основните въпроси: Коя 
е общността? Къде живеят и работят тези хора? Кои ще бъде най-пряко засегнати от 
осъществяването на проекта? Какви са уникалните атрибути на общността? Каква е визията 
на общността за съживяване на територията? Оценката на общността е изследване, което 
изисква конкретни данни, чрез които да може28: 

                                                 
28 A toolkit to support conservation by indigenous peoples and local communities: Building capacity and sharing 
knowledge for Indigenous Peoples’ and Community Conserved Territories and Areas (ICCAs), United Nations 
Environment Program, 2013. 
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• да определи общността чрез придобиване на полезна информация за текущото 
икономическо състояние, престъпност и образование, както и за съществуващите 
петна в историческото развитие; 

• да идентифицира заинтересовани страни и местните лидери; 

• да създаде реалистични очаквания за приноса на общността в проекта; 

• да идентифицира общностните цели и аспекти за бъдещето на общността; 

• да разясни на местните лица процеса на развитие на проекта; 

• да определи специфичните аспекти на проекта, които могат да се накърнят някои от 
целите на общността; 

• да идентифицира инфраструктурни и транспортни проблеми; 

• да идентифицира нуждите на общността (например открито пространство, достъпни 
жилища и др.) 

• да започне процесът на комуникация чрез насърчаване на диалога, търсене на 
обществения интерес и подкрепа, както и обмен на информация; 

• да определи дали повторна употреба или разрушаване на обекта са в полза на 
общността; 

• да подпомогне разработването на планове за съживяване, които да включват 
общността, които да подобрят състоянието на общността и уважават нейната  
култура; 

• да създаде местна ангажираност към проекта, осигуряване на поддръжка, участието 
на местно равнище, както и дългосрочни подобрения; 

• да допринесе за устойчивостта на крайния продукт (реставрираната сграда, 
ансамбъл и прилежаща територия). 
Оценката на общността е от основно значение за разбиране на нуждите на 

общността, проблемите, затрудненото положение на населението, и как предложената за 
съживяване сграда/и в крайна сметка ще засегне общността. А възстановяването на една 
сграда почти винаги е част от много по-голяма картина. Конкретна за общността 
информация е от решаващо значение за цялостния успех на плана по съживяването на 
архитектурното наследство. Провеждането на изследване за оценка на общността е процес, 
който изисква познаване на социалната и икономическата история на общността, културния 
и колективния характер, сегашния състав, активите на общността, физични, биологични и 
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функционални характеристики на естествената екосистема и нейните членове. Като такова, 
то е инструмент, който може да се използва за събиране на важни местни данни, например 
за важни въпроси, нужди, тревоги.  

Друг важен аспект на общностна оценка е, че тя започва диалог с обществото като 
цяло, както и идентифицира членове на общността, които представляват бъдещия 
потенциал за тази общност. Информацията, съдържаща се в една оценка на общността 
може да бъде организирана в следните категории: 

• Историята на общността: Къде са историческите файлове, пазени за целите на 
използването им от обществеността и каква е историята на общността? Правени ли 
са някакви оценки на места или имущество в миналото? Кога сградата е била с 
икономическа жизненост и кога е започнал нейният упадък? Какви индустрии са били 
представени преди, и защо те вече не са налице? Какви са статистическите данни за 
текущите работни места в общността, текущото състояние семейството, доходи, 
зониране, обществен транспорт, образование, както и информация за държавни 
служители? Какви са основните културни характеристики на общността (т.е. местни 
празници и тържества; добре известни местни лица/резидентни; общностни срещи, 
както и всяко събитие, което е свързано с висока степен на участие от страна на 
местните жители)? Има ли проблеми с околната среда? Налице ли е расова, 
етническа или социално-икономическа група, която да носи по-големия дял на 
отрицателните последици за околната среда? Има ли хора от общността, които да 
са непропорционално засегнати от фактори на околната среда? Ангажирана ли е 
общността в инициативи по съживяване и ако е така, има ли някакви поуки за 
техните успехи и неуспехи? 

• Визуализация на съживяването на архитектурни сгради в обществото: 
Има ли повтарящо се архитектурно влияние в сградите или оригинална конструкция, 
които могат да бъдат загубени, ако не се запазят? Има ли атрактивни 
характеристики на общността? Има ли определени очаквания за съживяване на 
сградата, които трябва да се спазват, за да се получи подкрепа от местните жители? 
Налице ли са исторически или други резервати в областта (това е важно, дори и в 
градове, които са почти изоставени, тъй като реставрацията на сградния фонд често 
може да бъде ключов компонент на съживяване територията)? Доколко е относима 
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идеята  за съживяване на сградите в територията към общността (ако съживяването 
е от значение за общността, толкова по-приети и подкрепени ще бъдат мерките по 
реставрация на сградите)?  

• Сърцето на общността: Къде е сърцето на града? Кои са ключовите области, 
представляващи интерес за Общността? Къде са места за срещи, а центърът на 
общността за тържества и изложби (може би има място, в което местни музиканти се 
събират да слушат музика, или търговска зона, която привлича местни събирания)? 
Ако няма такива места, как може да бъде преустроен града и съответно сградите в 
място за среща на общност (това може да е причина за ограничаване на 
икономическия упадък на града и е отличен начин общината да получи обществена 
подкрепа)? Какви са ролите на училищата, църквите, обществените и граждански 
организации и други институции? Кой живее и работи в тази общност? Какви езици 
се говорят? Какви малцинствени групи са налице? 

• Икономическите възможности в рамките на общността: Какво е текущото 
разпределение на доходите в района около предложената за реставрация сграда? 
Какви са основните професии на жителите? Налице ли са исторически сведения, 
които да отразяват история, подобна на сегашната икономика? Как може планът за 
реставрация и съживяване на сградите да включи необходимите работни места и 
евентуални възможности за обучение? Какви възможности ще даде бизнеса на 
общността и как ще ангажира местните жители? Каква е икономиката на региона? 

• Местните и регионални характеристики на населението: Какво е значението на 
обекта в рамките на местния и регионалния контекст? Какви са демографските данни 
на квартала и областта, където се намира на сградата, предвидена за реставрация? 
Колко далеч са следващите по-големите градове ? Дали са в подем или в спад?  

Някои от индикаторите, които може да се разгледат в изследването на общността са 
дадени по-долу: 

1. Разпределение на доходите;  
2. Равнището на бедност; 
3. Разпределение по възраст; 
4. Равнище на безработица; 
5. Говорими езици; 
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6. Специфични характеристики на общността (например броят на населението); 
7. Чувствителни групи от населението (например деца, жени в детеродна възраст и 

възрастни хора); 
8. Статус на домакинството (например един родител глава на домакинство, 

несемейни хора и др.); 
9. Избирателно участие (например показател или очакваната степен на участие на 

общността в избори). 
Участието на Общността е важен фактор във всички аспекти на процеса на съживяване на 
територията посредством реставрацията на архитектурно наследство. По-долу са дадени 
причините, поради които участието на общността е от изключително значение: 

• да се идентифицират пренебрегвани местни знания – членовете на 
общността може да имат полезна информация за историята на сградите, за 
миналото предназначение и свързаните с тях дейности; 

• рационализиране на усилията – членовете на общността може да имат 
специални въпроси или притеснения, които взети предвид в проекта от 
самото начало може да допринесат за намаляване риска от неприемане на 
проекта и провал на инициативите по съживяване на територията;  

• спечелване на признание – членовете на общността, които са включени 
активно в процеса на съживяването на сградите ще разбират по-добре този 
процес и ще бъдат по-склонни да подкрепят проекта в бъдеще и подобни 
нему, създавайки по този начин устойчивост.  

Членовете на общността трябва да се разглеждат като равностойни партньори в диалога, 
който се провежда по време на проектите на съживяване на територията посредством 
реставрация на сгради. Членовете на общността трябва да разберат подробностите за 
проекта, за да се оцени неговото значение, разходи и ползи. Липсата на адекватно 
информиране и привличане на общността може да доведе до значителни закъснения в 
резултат на публично нежелание или откритото противопоставяне на проекта. 
Комуникационният процес трябва да включва специфична техническа информация за 
проекта преди неговото изпълнение и трябва да продължи през целия период на проекта. 
Това може да стане чрез публични срещи, работни срещи и семинари, местни медийни 
съобщения, дни на отворените врати в сградите, които ще подлежат на възстановяване, 
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информационен дисплей на публично достъпни места (библиотека, поща, банка и т.н.), 
справочни материали и листовки.  
По-долу са дадени конкретните стъпки за създаване на програма за участието на 
общността: 

• Склоняването на частни лица да вземат участие, особено тези, пряко засегнати от 
реставрацията на проекта.  

• Създаване на образователни програми или хранилище за достъп до данни (като 
например обществена библиотека), или и двете, така че групи или лица да могат да 
получат навременна, точна информация, която да им позволява да вземат добри 
решения. За да се увеличи четивността на документите, дългите документи могат да 
бъдат обобщени в брошури и да се съхраняват в хранилище заедно с 
пълнометражните документи. Ако е необходимо, информацията може да бъде 
персонализирана по обществени групи, които имат специфични характеристики 
(възрастни хора например). 

• Насърчаване на заинтересованите страни да определят целта на своето участието 
(например за решаване на проблем, за получаване на признание) или просто за да 
бъдат част от съживяването на своята общност. 

• Стартиране на процеса за вземане на решения по-рано, така че потенциалните 
заинтересовани страни да имат достатъчно време да решат да участват и в каква 
степен. Направете очакванията ясни предварително, за да се минимизират 
проблемите на доверие по-късно. 

• Персонализиране на материалите за осигуряване на културна чувствителност сред 
общността.  

• Уверете се, че всеки член на екипа разбира проекта за съживяване на сградите. 
Важно е комуникацията да е фактически точна и последователна. 

• Осигуряване на своевременни и чести (минимум 2) съобщения за публични срещи 
чрез местните медии или листовки (ефективен начин да се направи това в по-
малките общини е да се постави тази обява в сметката за ток или вода например). 
Планиране на срещи на места, които са лесно достъпни.  

• Идентифициране на източника, от който заинтересованите членове на общността 
могат да получат повече информация. 
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• Да се разработи и спонсорира програма за съвместно планиране с обществените 
групи, да се осигури процес на съвместно вземане на решения и работа на терен. 

Една добра стратегия за първоначална среща с общността е да я организират определени 
обществени лидери. Заедно с общността те могат да се споразумеят за дневния ред, 
мястото и процеса на заседанията, както и начините за публикуване на информацията.  
 

7. Ролята на традиционните занаяти в подхода за устойчива 
интегрирана консервация  

Подходът на устойчива интегрирана консервация застъпва тезата, че традиционните 
строителни технологии, проектиране и техники за опазване на исторически сгради, пейзажи, 
области и общности трябва да формират бъдещите строителни практики, да предоставят 
базови модели за бъдещо обучение, научни изследвания и развитие, както и на по-
устойчива застроена среда (Johansson, 2008 г.; Gustafsson и др, 2009; Прокламация 
Procantico, 2008). В този процес традиционните занаяти и обичаи играят много важна роля: 

• те представляват качество и изобретателност; 

• те формират ядрото на културата и са устойчиви сами по себе си; 

• те дават съществено предимство за устойчивото управление и дизайн чрез "опит", 
„ноу-хау”, „разум и чувствителност" на кодираните негласни ценности и естетика; 

• те осигуряват връзка с "природата" и екологията чрез използване на природни 
традиционните материали; 

• те осигуряват връзка на "ръцете" и "сърцето" и следователно занаятите могат да 
играят по-важна роля в сравнение с много други източници на вдъхновение; 

• те създават чувство за приемственост в бързо дематериализиращия се свят, 
преодолявайки по този начин бъдещето и миналото. 
По-нататъшно развитие на занаятите, насърчаването им и интегрирането на 

традиционни занаяти с академичните среди би било най-устойчивото решение от социална, 
икономическа и екологична гледна точка в областта на възстановяването на стари сгради и 
територии. Занаятите са съществена част от формирането и насърчаването на развитието 
на местната култура, както и от повишаването на осведомеността на хората за тяхната 
история, традиции, познания; инструмент, който е бил използван в продължение на стотици 
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години. Чрез развитие на художествените занаяти и обичаи е възможно да се подобри 
местният културен живот и опазването на исторически места да се осъществява по-лесно и 
да се постигат устойчиви във времето резултати. Археологичните ресурси олицетворяват 
начина на живот на хората, които са ги създали. Защитата на исторически места насърчава 
архитектурното разнообразие. Историческите квартали и в големи градски центрове и в по-
малки общности са прекрасни места за художници, занаятчии и други културни групи да 
практикуват своите занаяти.  

 
 

8. Консервация на културно наследство в България 

8.1 Развитие на архитектурата в България 

Следите на културното и историческо развитие на всяка страна се превръщат в 
ценност за обществото на определен етап от неговото съзряване – тогава, когато 
обществото осъзнае историята като процес на развитие, осмисли историческите следи и 
опасността от тяхната загуба. Поради тежката историческа съдба на българския народ, 
формирането на подобно отношение към историческото наследство в България значително 
изостава от страните на Централна и Западна Европа.29 Вследствие на трагичното 
историческото развитие на българската държава тя не успява да формира устойчиви 
национални архитектурни стилове Нейните най-големи ценности са били унищожавани, а 
културата й била подценявана и подменяна. Въпреки това, по българските земи успява да 
се формира мрежа от културни маршрути, по които могат да бъдат видени най-древните 
селища и съкровища на Европа.30  Именно тук се намират най-старите европейски селища 
от епохата на неолита, най-древните градове и най-старото европейско съкровище. С 
течение на дълги години българските земи са заселявани, прекосявани и завладявани от 
различни народи, племена и народностни групи, които оставят своето отражение и върху 
архитектурните паметници и забележителности на страната. Началото на архитектурния 

                                                 
29 Кандулкова, Йорданка. История на опазването на архитектурното наследство на България до Втората 
световна война. София, 2007. 
30 Личева, Ж. и М.Молхова-Владова. Анализ на културното наследство FOCAL –  Поощряване изследването на 
културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията, номер на договора 2012-1-LT1-GRU06-
07163, София, 2013 
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процес в днешните български земи, обхващащи централните части на Полуострова, можем 
да определим приблизително от времето, когато възниква праисторическата цивилизация на 
златото – между осмото и шестото хилядолетие пр.Хр. Зараждането на селища е първият 
сигурен знак за съществуване на организирани общности, на достатъчно висока жилищна 
култура и строителство, което вече може да се определи като архитектура.31 Първообраз на 
българските архитектурни конструкции са праисторическите жилища, намиращи се около 
селата Караново и Хотница, както и гробниците, разположени близо до Свещар, 
Александрово и Казанлък. Всъщност началото на истинската българската архитектурна 
история се поставя със заселването на тракийските градове – Севтополис (долната част на 
яз. Копринка, Казанлък), Кабиле (Ямбол), Пулпудева (Пловдив) и гръцките колонии – 
Аполония (Созопол), Месемврия (Несебър) и Одесос (Варна).  

Завладяването на Тракия от римляните също оставя своя отпечатък върху вече 
съществуващите градове, като ги доразвива и подобрява. Дело на римляните са редица 
обществени съоръжения, храмове, амфитеатри, военни бази и крепостни стени. Най-ярка 
илюстрация на великото римско архитектурно дело по днешните български земи са храмът 
„Света София” (София), църквата „Свети Георги” (София), Червената черква в Перущица, 
епископската резиденция в Несебър, стадионът и античният театър в Тримонциум, термите 
във Варна и римските градове Никополис ад Иструм, Нове, Ескус, Никополис ад Нестум. 
Архитектурни останки, датиращи от римско време могат да бъдат видени в градовете 
Пловдив, София, Варна, Стара Загора, Ивайловград, Хисар, Несебър и Силистра. 

Периодът на Първото българско царство се характеризира с усилено строителство 
на църкви и манастири. Най-монументалната и голяма църква от този период е Голямата 
базилика, намираща се във вътрешната част на старопрестолния град Плиска. Каменната 
стена огражда “Вътрешния град”, в който се намирали тронната зала, дворцовата църква и 
богати жилища. Манастирите са разположени предимно в по-отдалечените територии на 
страната, като една голяма част от тях първоначално са функционирали като независими 
църкви или параклиси към различните феодални крепости. През 30-те години на 10в. е 
построен и най-големият и известен манастир в България – Рилският манастир. За негов 
създател се счита първият български монах-отшелник Иван Рилски. 

                                                 
31 Коева, Маргарита. Въведение в архитектурната теория и история: Културен модел на българските земи и 
родената от него архитектура.// LiterNet, 2003, №1 http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/kulturen.htm 
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Крепостта на Преслав, подобно на Плиска, се състои от външна и вътрешна 
укрепителна система. Вътрешната крепост се намира почти в средата на Външния град. 
Формата й е Г-образна, с кръгли кули в ъглите и квадратни по протежението на стените.32 В 
крепостта е била позиционирана и „Златната църква”, която се счита за един от най-
уникалните паметници на средновековната българска архитектура.  

През 1018г. България е покорена от Византия. Този период от българската история е 
свързан с разрушаването на български манастири и църкви. Въпреки това голяма част тях 
успяват да се защитят и да продължат да изпълняват ролята си на основните културни и 
книжовни средища. По това време е построен и вторият по-големина манастир в България – 
Бачковския манастир, който допълва българското архитектурно наследство. През 1185г. се 
поставя началото на въстанието срещу Византия начело с братята Асен и Петър, 
вследствие на което на следващата година българската държава е възстановена, а за нейна 
столица е провъзгласено Търново. Градът се разполага върху здраво укрепените хълмове 
Царевец и Трапезица. На хълма Царевец били построени царският дворец, както и 
Патриаршията. Дворецът представлява самостоятелен архитектурен ансамбъл, оформящ 
във вътрешността си просторен вътрешен двор.  Освен царския дворец, интерес от гледна 
точка на архитектурата представляват и многобройните църкви и манастири, изградени по 
това време – църквите „Св.Димитър”, “Св. Петър и Павел”, „Боянската църква”  и 
Патриаршеският манастир “Св. Троица”.  

Един от най-богатите на средновековни архитектурни монументи български град е 
Несебър, а най-добре съхраненият до наши дни паметник е “Хрельовата кула”, 
позиционирана в Рилския манастир.  

С падането на България под турско робство в архитектурата, както и в останалите 
сфери на културния и обществен живот на българите, започва да се наблюдава отчетливо 
разграничаване на официална – османска и национална – българска архитектура. Типично 
за този период е масовото разграбване и разрушаване на дворци, църкви и манастири. 
Оцеляват единствено по-отдалечените и недостъпни манастири. За да бъдат скрити от 
полезрението на турския поробител изгражданите по това време църковни сгради са малки, 
еднокорабни и скрити сред къщите на селищата или зад стените на манастирите, но 

                                                 
32 Коева, Маргарита. Въведение в архитектурната теория и история: Архитектура на Първото българско 
царство.// LiterNet, 2003, № 1 http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/pyrvoto.htm 
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старателно украсени със стенописи и резба и твърдо следващи традициите на миналото. 
Манастирите, които са оцелели през нашествието, опазват своите средновековни църкви, а 
там, където са били разрушени, ги заместват с нови, малки и скромни еднокорабни сгради. 
Така еднокорабната църква става основен архитектурно-композиционен тип за периода ХV-
ХVІ в.33  

Турците оставят своя архитектурен отпечатък по българските земи посредством 
изграждането на множество джамии, медресета и мюсюлмански манастири, голяма част от 
които притежават неоспорими архитектурни качества - Джумая джамия (Пловдив), Баня 
баши джамия (София) и Томбул джамия (Шумен).  

В края на 17в. настъпват промени в Османската империя, които позволяват 
българската църковна и жилищна архитектура да придобие ново направление. 
Възрожденските строители претворяват малките еднокорабни църкви в истински 
композиционни църковни структури, демонстриращи единността на българския християнски 
народ. Преустроени през този период са църквите “Рождество Христово” (Арбанаси) „Свети 
Архангели Михаил и Гавраил” (Арбанаси) и  Гробищната църква "Св. Атанасий" (Арбанаси).  

В средата на ХVІІІ век, когато в Европа вече се говори за естетика, за история на 
изкуството, за археология, в България тепърва започва процес на утвърждаване на 
българската нация. През епохата на Възраждането у българите започват да прокрадват 
нови, по-различни от досегашните представи за архитектура и градоустройство. Формират 
се буржоазни по своя характер градове, както и типичните за този период търговско-
занаятчийски центрове. По това време се променя и градската пространствена организация, 
обособяват самостоятелни производствени територии и търговски части, разположени 
между отделните селища. В градовете започват да се формират и централни площади, на 
които се съсредоточават основните обществени сгради. В централните части на селищата 
се намират и занаятчийските работилници, дюкяни и търговско-жилищните сгради. 
Отражение на възрожденското градоустройство в по-малките градчетата са Панагюрище, 
Елена, Габрово, Трявна, Копривщица, Троян, Котел и Дряново. За разлика от тях големите 
градове са много по-разностилни. В тях се наблюдава смесица от различни архитектурни 
стилове. Открояват се мащабните църкви с огромни куполи и камбанарии, както високи 
часовникови кули.  До 18в. жилищните сгради представлявали, най-често дълги дървени 

                                                 
33 Коева, Маргарита. Пак там 
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постройки, под чиито покрив живеели хората и притежаваните от тях домашни животни. 
През епохата на Възраждането този стил почти изцяло се променя. Къщите вече биват 
изграждани от майстори, които придават на сградата различен художествен стил и 
композиция. 

Увеличава се и етажността на сградите, като към повечето от тях се обособяват 
полуоткрити пространства, вътрешни дворове и градини. Заможните българи разполагали с 
големи и богато украсени със стенописи и дърворезба къщи, чието вътрешно обзавеждане е 
закупено от чужбина, като в тях много често са отделени помещения за кантори, складове и 
работилници. Образец за подобен тип жилищна архитектура са къщите в градовете 
Пловдив, Мелник и Самоков. След Освобождението на България започналият преди това 
процес на изграждане на култура от европейски характер дава своите проявления и в 
областта на архитектурата. За кратък период от време много български селища прерастват 
в градове от европейски тип, като голям принос за това имат редицата чуждестранни 
строители и архитекти, които изразяват своето творчество и талант върху множество от 
обществените сгради в България. Българската архитектура през този период  е силно 
повлияна от руското архитектурно дело, тъй като то ясно изразява както националното, така 
и православното начало – два аспекта изключително важни за българите, особено след 
петвековната османската асимилация, на която са били подложени до 1878г.  

През 19в. на архитектурната карта на България се появяват редица монументални 
сгради като храм-паметник „Св. Александър Невски”, Държавното рисувално училище, 
храмът "Свети Николай Чудотворец" (Руската църква), Националният дворец на културата, 
Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Народното събрание и др. Във все повече 
градове започват строежи на нови жилищни сгради,  хотели, банки, административни сгради 
пр.  

След края на Втората световна война управлението на България се поема от 
комунистическата партия. Вследствие на това в края на 40-те и началото на 50-те години на 
20 век принципите на тоталитарната архитектура, представителност и внушителност са 
комбинирани с класически архитектурни форми. В резултат може да бъде наблюдаван нов 
архитектурен стил в някои сгради в София – напр. Хотел “Балкан“ (днес „Шератон“), ЦУМ, 
Партийния дом и др.34 По отношение на жилищното строителство, то стремглаво се насочва 

                                                 
34 Европа на 27-те www.srep.ro/europe27/de/documents/rr_bg_bg.doc  
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към изграждането на големи жилищни кооперации и блокове. Българите все по-често 
започват да използват услугите на архитекти и дизайнери при избора на екстериор и 
интериор на своите домове и офиси. Последните писъци на архитектурното дело в повечето 
случаи придобиват реално изражение из българските морски курорти като Слънчев бряг, 
Златни пясъци, Свети Влас, Албена, Созопол. 

След падането на комунистическия режим през 1989г. рязко се прекратява 
строенето на представителни обществени сгради. Строят се повече жилищни сгради. 20 век 
се характеризира с масово строителство на търговски центрове, магазини, ателиета, 
ресторанти и кафенета. Променят се улиците, площадите, центровете, парковете. В края на 
20 и началото на 21 век вече се наложила тенденцията за строителство на луксозни 
жилищни сгради, бизнес центрове и търговски обекти.  Все по-често се изграждат и жилищни 
комплекси от затворен тип, формиращи малки жилищни „градчета”, които се отличават със 
свой собствен архитектурен стил.  

Към днешна дата като основна отличителна черта в българската архитектура може 
да бъде отчетено активното строителство мащабни по своите размери търговски центрове, 
бизнес паркове, мултифункционални зали, хотели, стадиони и хипермаркети. Всички те са 
ярък образец на съвременната българска архитектура, която е най-силно изявена в по-
големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Кърджали и др. 

 

8.2 Развитие и подходите за консервация на архитектурното наследство в 
България и на законодателството в тази област 

Информацията за развитието на процесите на опазване на архитектурното 
наследство в България датира от средата на 19 в.  Тогава през  1835 г. Неофит Бозвели за 
първи път издава своята книга „Славеноболгарское детоводство”, където споменава за 
някои археологични паметници около Търново и манастири около София. В последните 
години преди Освобождението унгарският художник Феликс Каниц издава тритомния си труд 
"Дунавска България и Балкана” (1875-1879 година). В това крупно издание авторът дава 
редица данни за историческите сгради у нас и фокусира общественото внимание към 
съдбата на тези ценности.  
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Българската държава започва активна законотворческа дейност по опазване на 
културното наследство в годините след Руско-турската война. През 1888г. Народното 
събрание приема първия нормативен документ, посветен на тази дейност - „Временни 
правила за научни и книжовни предприятия”. Този документ защитава културно-
историческото наследство на България в цялото му разнообразие според тогавашните 
разбирания - „…старини - монети, памятници (статуи, гробници, оръжия, оръдия и пр.) и 
документи (ръкописни, стари печатни книжия и пр.)”, „…словесни материали, песни, 
поговорки, гатанки, предания, разкази, обичаи и тям подобни»35  

През 1911г. с обнародването на Закон за старините, опазването на историческото 
наследството се утвърждава като дейност с висока обществена значимост. За  
осъществяването на тази дейност се изгражда и механизъм и административна структура. 
Приносите на тази нова нормативна рамка могат да бъдат обобщени както следва:  

• Разширява се кръгът от типологично разнообразие на „старините” – 
обект на защита вече са сградите и съораженията, които са част от живата 
архитектурна среда; 

• Обектите на наследството се осмислят като част от съвременната 
жизнена среда, която следва да бъде съхранена при нейната организация; 

• Разширява се времевият обхват на понятието „старина” - 
историческите и материалните следи от периода на османското владичество се 
включват в обектите на наследството;  

• Разширява се кръгът от дейности на грижата за старините - освен 
„издирването” и „изучаването”, в този закон се говори за „запазване” и „поддържане” 
на старините;  

• Създават се „инвентари” на старините - под непосредствен контрол 
на държавата;  

• Създава се институционална система за „запазване на старините”; 

• Държавата поема изключителната отговорност за опазване на 
културното наследство.  

                                                 
35 Кандулкова, Йорданка. История на опазването на архитектурното наследство на България до Втората 
световна война, София, 2007. 
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Законът от 1911г. е един модерен нормативен документ, който създава устойчива 
правна среда за развитие на дейността по опазване на културното наследство за един 
период от около 35 години - до Втората световна война.  

Краят на ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век е времето когато за голяма част от нашите 
селища се изготвят първите кадастрални и регулационни планове. В годините между двете 
световни войни резултатите от прилагането им са вече забележими. За съжаление наред 
със значителните придобивки, селищата понасят и големи щети – осакатени са 
историческите ядра на много от възрожденските ни градове. Архитектурната гилдия е тази, 
която алармира обществеността за опасността от регулацията на територията и започват 
първите действия за урбанистична защита на архитектурното наследство. Правният 
инструмент на тази дейност е Наредбата–закон за запазване на старинните постройки в 
населените места,  а основният механизъм, по който тя се осъществява е въздействието 
върху самите регулационни планове. Така са спасени историческите части на много градове. 
До 1989 г. опазването, консервацията и реставрацията на архитектурното наследство се 
изпълнява от държавата чрез централизирана система. Прилагането на културна политика, 
с фокус върху архитектурното наследство, е канализиран и гладък процес.  

В България до 1989 г. реставрационната намеса се предхожда от задълбочено 
проучване и анализ на паметника – на неговата типология и специфика, на неговото 
състояние, на историческия контекст, който го поражда и в който съществува. В следващата 
фаза на дейността – в същинската реставрация, се наблюдава успоредното развитие на две 
направления, базирани на противоположни теоретични позиции36:  

• първото от тях следва принципите на „археологическата 
реставрация” и се характеризира с респект към оригинала. Реставрационната 
намеса е минимална. При руините тя цели преди всичко заздравяване и 
съхраняване на оригиналната субстанция, а при сградните обекти - частично или 
цялостно автентично възстановяване на паметника.  

• Второто направление следва принципите на „романтичната 
реставрация” – цел на реставрационната намеса е цялостното възстановяване на 
паметника дори и на основата на хипотези за неговия първообраз. Ярка илюстрация 

                                                 
36 Кандулкова, Йорданка. История на опазването на опазването на архитектурното наследство на България до 
Втората световна война, София, 2007. 
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на този подход е работата на арх. Александър Рашенов по крепостта „Царевец” в 
Търново.  
Романтичните реставрации обаче остават отделни, единични явления в българската 

практика по това време. Основното, главното, водещо направление в дейността в годините 
преди Втората световна война е това на археологическата реставрация.  

В последните години преди Втората световна война арх.П. Карасимеонов включва в 
реставрационната методика идеи, които като че ли правят мост между двете иначе 
непримирими направления. Според него с реставрационната намеса освен физическото 
съхраняване на паметника трябва да се постигне и неговата четливост – реставрираната 
старина трябва да бъде разбираема и харесвана от хората, за да могат те да я ценят и 
пазят. Така в теорията на архитектурната реставрация се „вписва” още един принцип, който 
става част от съвременните теоретични концепции: комуникативността на паметника е 
важно средство за приобщаване на широката общественост към архитектурното наследство 
и за осмислянето му като обществена ценност.   

След 1989 г. политическият и социално-икономически климати в страната са 
напълно промени. Липсата на гъвкавост на старата система за опазване на сградното 
наследство и нейните основни сектори (законодателство, администрация, финансиране и 
управление) не са в състояние да отговорят на новите икономически условия.37 Проблемите 
на архитектурното наследство остават встрани от основните приоритети. Новите социални 
затруднения, както и силната политизация на обществения живот, до известна степен 
отчуждават хората от проблемите на културното наследство. 

В последните години поради икономическите трудности на страната финансовото 
участие на държавата драстично намаля. Абсолютната доминация на държавата в областта 
на опазването на архитектурното наследство даде път на либерализиране на пазара и 
активизиране на частната инициатива в областта на опазването, където новите участници 
бяха включени по един неконтролируем начин, включително понякога и със съмнителна 
компетентност. Интензивната строителна дейност в историческите центрове наруши техния 
изглед и достоверност – в резултат на липсата на баланс между опазването и развитието. 
За съжаление нарастващата престъпна дейност също сериозно застраши наследството - 

                                                 
37 Staneva, Hr. Conservation of cultural heritage in Bulgaria and buffer zone issues, The World heritage Convention 
and the Buffer Zone, ICOMOS Symposium 28-29 November 2006. 
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чрез незаконно строителство в исторически обекти, незаконни археологически разкопки и 
изнасяне на активи. 

Координацията между опазване на наследството и планиране територия се регулира 
от Закона за устройство на територията за първи път през 2001 година. Затова големият 
брой на териториални планове за управление, създадени преди тази дата, генерира 
сериозни проблеми, свързани с опазването на културното наследство, особено що се отнася 
до архитектурните ресурси.  

Понастоящем уредбата е разпиляна в различни специални закони (ЗКН, ЗУТ, ЗРР, 
ЗЗРК) и множество подзаконови нормативни актове по прилагането им.  Към настоящия 
момент териториално устройствената защита на недвижимото културно наследство е 
регламентирана законово основно (но не само) в раздел V на ЗКН, чл. 78-85, и обхваща: 

-  режими за опазване; 
- устройствени схеми на защитени територии за опазване на недвижимото културно 

наследство; 
- устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото 

културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; 
- планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 
- проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на 

проектните документации (инвестиционни инициативи и проекти за намеси) в защитените 
територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по тяхното прилагане 
и изпълнение; 

- финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в 
охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране.38 

Съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 
след промените от 2011 (ДВ, бр. 23 от 2011 г.), строежи от първа категория, буква „м”, са 
недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение”, 
определени по реда на Закона за културното наследство. Строежи от трета категория са 
реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на 

                                                 
38 Симеонова-Коруджиева, Д. Недвижимото културно наследство – въпроси на териториалноустройствената 
защита , 2011  http://vestnikstroitel.bg/news/32492_недвижимото-културно-наследство-–-въ/   
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недвижими културни ценности с „ансамблово значение”, определени по реда на Закона за 
културното наследство.  

Видовете строежи от втора категория, буква „з”, са недвижими културни ценности с 
категория „местно значение“, определени по реда на Закона за културното наследство. За 
ценностите „за сведение“ не е определена точна категория, което означава, че тя следва да 
се определи съгласно общите критерии за строежите. С режима за опазване на 
недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията за 
опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. Териториалният обхват се 
определя от границите на недвижимата културна ценност и на охранителната й зона. Когато 
единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за деклариране или 
за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна 
зона – територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра 
– и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях39.  

Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и 
охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно 
наследство, които се отразяват в кадастралните карти съгласно ЗКИР и в общите и 
подробните устройствени планове съгласно ЗУТ. Защитени територии са и 
археологическите обекти, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на 
сушата или под вода, като временните им граници и охранителни зони се определят с 
разрешението за теренно проучване.40 

Устройствените схеми, устройствените планове и специфичните правила и 
нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне задължително се съгласуват (по 
реда на чл. 84) преди тяхното одобряване. Не се съгласуват устройствени схеми, 
устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях, които не са съобразени с 
режимите за опазване на недвижимите културни ценности. 

Много важна особеност на устройствени планове за управление, както е предвидено 
в Закона за управление на териториите, е, че те могат да бъдат разработени както за 
отделни населени места с прилежаща тяхна територия, така и за части от тях. Това 
предвижда създаването на някои важни пространствени, функционални и семантични 

                                                 
39 Симеонова-Коруджиева,  Д. Пак там 
40 Симеонова-Коруджиева,  Д. Пак там 
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връзки между елементите на културно-историческото наследство, намиращо се на различни 
места в рамките на градската тъкан. Разпоредбите, касаещи устройствените планове на 
територията, засягат и редица други въпроси освен опазването на културно-историческото 
наследство, но те играят много важна роля в канализирането на инвестиционния процес 
чрез подпомагане на администрацията за ограничаване на безмилостна експанзия на 
строителство - основен фактор за излагане на паметниците на риск и опасност за 
наследството, културното и природното. 
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Анекс 1: Културно-исторически обекти в целевите територии на 
проекта 

Събраната в този анекс информация цели да представи съществуващи 
архитектурни паметници в петте целеви територии по проект Аркиландия, за да покаже 
начините, по които тези паметници са съхранявани досега и в същото време потенциала, 
който съществува на всяка територия за създаването на работни места в сферата на 
опазването и реставрацията на архитектурно наследство. Направеното изследване е 
фокусирано върху събирането на визуални материали, данни, касаещи спецификата, 
характерните елементи, извършената намеса в архитектурно отношение (ако е налице 
такава) и проблемите в сградата на всеки от включените паметници.  
 

Община Велико Търново и околностите 

• Църквата „Св. Петър и Павел” (гр. Велико Търново) е разположена в подножието 
на Крепостта Царевец и по-конкретно в нейната северна част. Съгласно архитектурния си 
план, тя представлява едноапсидна, кръстокуполна църква. Наосът е отделен от два реда 
колони на три кораба. Останалата част от колоните носят тежестта на подкуполния барабан. 
Капителите на колоните се характеризират с разнообразни форми. Всички те са богато 
украсени с ажурна и пластична резба. Специфично за тази църква е издължаването на 
източното рамо на кръста, което е предпоставка за появата на масивен, внушителен 
иконостас. Част от него е също така и предапсидното пространство. В източната си част, 
църквата „Св. Петър и Павел” завършва с полукръгла апсида. Четирите междурамия на 
кръста са покрити от полуцилиндрични сводове, които завършват в стените, намиращи се 
под тях. По сходен начин е направен и притворът, към който е добавен също така и 
екзонартекс, свързан с галерия откъм южния й край. Източната част на галерията е 
затворена от малък параклис, от който се стига до олтара. 
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Успенский Т. "О древностях города Тырново" ИРАИК т.VII, 1902 год ,стр 1-21 

 
През 1913 г. Търново е разтресено от опустошително земетресение, което взема 

десетки човешки жертви и нанася множество щети. По това време е разрушена и църквата 
„Св. Петър и Павел”. 

 
/пак там/ 
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През 1981 г. по проект, разработен от арх. Боян Кузупов, и на базата на оригинални 
снимки и рисунки, църквата е изцяло реставрирана. Нейните изящни стенописи и интересна 
архитектурата я правят един от най-забележителните български средновековни паметници. 
Тя е провъзгласена за народна старина (ДВ, бр.69/1927 г.). архитектурно-строителен 
паметник на културата с национално значение (ДВ, бр.102/1964 г.) и художествен паметник 
на културата с национално значение (декл.писмо № 2586/05.07.1979 г.). 
 

 
Използвани източници: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Петър_и_Павел_(Велико_Търново)   
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=15 
http://medchurches.livejournal.com/19777.html 

 

•  Църквата „Св. Иван Рилски” (гр. Велико Търново) е част от манастирския 
комплекс към храм „Св. Петър и Павел”. На долния етаж на църквата се намира крипта. В 
нея в съответствие с монашеските традиции са били съхранявани костите на покойните 
обитатели на манастира. На втория етаж е разположена и същинската църква, чиито фасади 
са били украсени с разнообразни керамопластични елементи в различни цветове.  
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=15
http://medchurches.livejournal.com/19777.html


 
С откриването на църквата през 2008 г. започват и разкопките на средновековния 

български манастир. В резултат на проект, изпълняван от Община Велико Търново храмът 
се реставрира с цел подобряване развитието на туризма на територията. Проектът е на 
стойност 420 хил. лв., които ще са напълно достатъчни за цялостната реконструкция на 
църквата. Предстои тя да бъде покрита с прозрачен покрив, а вътрешните й пространства да 
бъдат оформени с прозрачен под и специално осветление. Целта на това осветление е да 
показва на посетителите на църквата отделните строителни етапи на храма. 
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Използвани източници:  
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=15 

 

• Църква „Св. 40 мъченици” (гр. Велико Търново). По своите архитектурните 
особености църквата е типичен представител на средновековната българска църковна 
архитектура: полукръгли апсиди, псевдоконструктивни стенни вдлъбнатини, богато  украсени 
с керамика архиволти, смесен градеж по арките. Храмът е съставен от следните части: 1) 
продълговата базилика с подредени в два реда шест колони, три апсиди с полукръгла 
форма и стеснен притвор от запад; 2) пристроена към западната страна на църквата 
костница; 3)  две галерии – едната от север, другата от юг. Запазените до днес части от 
църквата са достатъчно основание за определяне на първоначалния нейния архитектурен 
план – триапсидна правоъгълна сграда с размери 14,65 х 11,7 м.  Църквата понася огромни 
разрушения по време на земетресение, регистрирано през 1327 г. В началото на XIV век 
храмът е възстановен, а впоследствие преустроен и надстрояван. 

 
Използвани източници: 
http://www.st40martyrs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=60  
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=23  
http://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Четиридесет_мъченици_(Велико_Търново) 
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http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=15
http://www.st40martyrs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=60
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=23
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)


• Къщата с маймунката (гр. Велико Търново) е построена през 1849 година от 
изкусните ръце Никола Фичев /http://bg.wikipedia.org/wiki/Колю_Фичето/ за нуждите на 
търговеца Никола Коюв. Теренът, който обхваща е изключително тесен – с лице близо 6 м и 
дълбочина около 15 м. Къщата е разположена на две улици поради това, че съществува 
голяма денивелация между тях откъм една от улиците. Така от едната страна къщата е на 
два етажа, а от другата на три. Сградните помещения, разположени към долната улица са 
на по-високо равнище и от тази страна се влиза в двата жилищни етажа, които са свързани с 
другия етаж чрез вътрешно стълбище. Над приземния етаж, който е оформен с два отвора, 
е поставена върху малка колона маймунка с плоча с надпис. Най-нетипична и интересна е 
източната триетажна фасада, която показва голямото художествено майсторство на Колю 
Фичето. Двата етажа са издигнати един след друг еркерно. Върху тяхната централна част се 
акцентира посредством  два трапецовидни еркера със заоблена форма и с прозорци от 
трите страни. Външните стени са облицовани с червени тухли изпъкнала фугировка в бял 
цвят. От двете страни на къщата са разположени по един елипсовиден отвор. Над тях 
започва първият етаж, издаден напред с близо 30 см. Преходът е решен с леко профилиран 
корниз. Вторият етаж е издаден напред, както първия, с тази разлика, че притежава по-
богато оформена вдлъбната крива и множество правоъгълни профили. Оригинално 
решение е вътрешният вестибюл, който не намира на втория етаж. Слънчевата светлина 
достига до него благодарение на прозореца, разположен на тавана на горния вестибюл. 
Интересното екстериорно оформление е постигнато с тухлен пълнеж с изпъкнали фигури, 
което рядко се среща в България по това време. С подобна украса се характеризират 
фасадите и на други къщи в Търново, Горна Оряховица, Преображенския и Плаковския 
манастир, построени от  Кольо Фичето. Къщата с маймунката е реставрирана по проект, 
изработен от арх. Т. Теофилов. 

360 градусов виртуален поглед: http://bg360.net/pano/veliko-tarnovo/kashtata-s-
maimunkata.php  

 82

http://bg360.net/pano/veliko-tarnovo/kashtata-s-maimunkata.php
http://bg360.net/pano/veliko-tarnovo/kashtata-s-maimunkata.php


  
Използвани източници: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Къщата_с_маймунката 
http://veliko-tarnovo.net/turizam/zabelejitelnosti/veliko-tarnovo/kashtata-s-maymunkata.html 
http://planina.bg/къщата-с-маймунката.land61  

 

• Къщата-музей „Иларион Макариополски” (гр. Елена) представлява паметник на 
културата с историческо значение и висока архитектурна стойност. Тя се отнася към богато 
украсените еленски талпени къщи. Процесът на строене на къщата обхваща периода 1710-
1715 година  и преминава през три последователни етапа, които обаче по никакъв начин не 
нарушават цялостното въздействие на сградата. Основните материали, които са използвани 
са камък и дърво, като преобладава дървото. Самата сграда е двуетажна, с разчупени 
форми и живописен изглед, който е постигнат посредством големите стрехи, чардаците и 
решетъчните прозорци. На първия етаж са разположени изби, складове, конюшня и една 
жилищна стая. До горния етаж се стига с две отделни стълби – една открита и една закрита, 
разположени съответно в източната и западната част на къщата. 
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://veliko-tarnovo.net/turizam/zabelejitelnosti/veliko-tarnovo/kashtata-s-maymunkata.html
http://planina.bg/%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.land61


 
Използвани източници: 
http://museum.elena.bg/makariopolski_house.html 

 

• Манастирът „Св. Николай Чудотворец” (с. Арбанаси) представлява манастирски 
комплекс, състоящ се от храм, параклис, жилищни и стопански сгради. Храмът е възобновен 
през 1735 г. благодарение на болярин Атанасий от Арбанаси. В архитектурно отношение 
храмът представлява еднокорабен, едноапсиден, с централен купол и притвор. Обособени 
са и източно мъжко и западно женско отделение. През 1716 г. към неговата северна част е 
пристроен параклисът “Св. Илия”. Жилищните и стопанските сгради стават част от 
манастирския комплекс по-късно в периода 1833-1870 г. Манастирът е част от българското 
културно и архитектурно наследство и попада в териториалните граници на исторически и 
архитектурно-археологически резерват. 
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http://museum.elena.bg/makariopolski_house.html


 
Използвани източници: 
http://bulgariatravel.org/bg/object/154/Devicheski_manastir_V_Tyrnovo 
http://www.svnikolai-chudotvorec.com/istoriq.html 
http://www.pravoslavie.bg/Светини/Арбанашки-манастир-“Св.-Николай-Чудотворец”  

 

• Плаковският манастир „Св.Илия” (с. Плаково) е почти изцяло разрушен след 
падането на България под турско робство. След неговото възстановяване през 1450 г. той е 
подложен на множество набези и нападения.  Окончателното възстановяване на манастира 
започва през 1845 г., когато всъщност е построена и манастирската църква "Св. Илия”. Тя 
представлява уникално за времето си архитектурно явление от атонски тип, който е типичен 
по-скоро за епохата на Втората българска държава. Църквата е еднокорабна, едноапсидна, 
с шест огромни колони с капители и с открит засводен притвор. Изпод талантливите ръце на 
Колю Фичето през 1865 г. към църквата е изградена внушителна камбанария (26 метра) с 
изящна декоративна зидария. Отново той построява и каменна чешма и двуетажни жилищни 
крила с П-образна форма, които придават на манастира един наистина завършен вид. За 
съжаление през 1949 г. пожар изпепелява голяма част от жилищните сгради. Плаковският 
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манастир – представител на българската църковна архитектура от атонски тип е обявен за 
паметник на културата. Понастоящем манастирът е в окаяно състояние 
 

„До него води път, който излиза от старопрестолния град и се отклонява вляво 

от първокласния за Ст. Загора към с. Присово. На около 3 километра след селото се 

завива надясно към с. Велчево.  

Разбира се, по пътя няма и помен от указателна табела къде е Плаковският 

манастир. Ако човек не носи в колата подробна пътна карта, никога не би го открил.  

Самият път е десетина километра, но тесен и с такава броеница от завои, пред които 

проходът Шипка изглежда като идеално място за обучение на шофьори любители. А от 

двете му страни се редят прекрасни картини, подредени в една невероятна 

предбалканска изложба. 

До Плаковския манастир "Св. Илия" се стига изведнъж. Както си караш едва-едва 

и се радваш на природата, отпред изведнъж се изправят огромните манастирски порти, 

над които стърчи висока камбанария.  

Още с влизането в двора настроението се сменя. Отвсякъде лъха на разруха. 

Висока гъста трева е превзела иначе широкия манастирски двор. Няма жива душа. Часът 

е 17,30 - време за молитва. Отправяш се към църквата с надежда поне там да срещнеш 

монаси и миряни. Към нея води тясна пътека от бетон, силно изровен от дъждовете. В 

двете миниатюрни градинки край нея клюмат хербаризирани от сушата цветя. 

Бездомни кучета допълват картината, заградена от жилищни и стопански сгради, върху 

които чернилката на времето е дамгосала своя отпечатък.  

Стара волга и зил самосвал показват, че тук може би има живот. Само че 

манастирската черква се оказва пуста като всичко наоколо. Над църковната врата 

блести св. Илия в колесница с четири буйни коня, теглещи я към четирите посоки на 

света. Вътре на очи се набива олющеният покрив, от който дъждовете и снеговете са 

свалили не само боята, но и самата мазилка, изпод която на много места червенеят 

тухлите. Липсват стенописи, но това може би се компенсира от красивата дърворезба 

на иконостаса. Липсва дори и една горяща свещ, добре, че поне някой се е сетил да 

остави кибрит. Влизаш и действаш в църквата на пълно самообслужване.” Текст от 

pravoslavieto.com. 
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Използвани източници: 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/plakovski/index.htm  

 

• Констанцалиева къща (с. Арбанаси) е един от най-впечатляващите и ярки 
паметници на жилищната арбанашка архитектура. Началото на нейното построяване се 
отнася към края на 17-ти век. В последвалите столетия сградата претърпява редица 
преустройства, в резултат на които придобива настоящия си вид. Къщата е на два етажа и 
се простира по линията на улицата, към която е обърната и фасадата й, направена от камък, 
без еркерни наддавания. Масивни каменни зидове ограждат нейния двор. В стабилно 
изградения приземен етаж на къщата е разположено помещението за пазачите, състоящо се 
от стая, кухня, складове и конюшня. Долният етаж е свързан с горния посредством две 
стълбища – едно представително и едно спомагателно. В допълнение към това към 
помещението на пазачите е обособено и скривалище, което е свързано с горния етаж чрез 
отделна стълба. Вторият етаж на сградата е изцяло паянтов, с изключение на обърнатата 
към улицата стена, която е стабилно изградена. Помещенията, предвидени за официални 
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посещения – салон, хол и трапезария са свързани едно с друго и имат директна връзка с 
главния вход на сградата. Помещенията в къщата са богато украсени с бяла щукатура, 
умело комбинирана с едноцветни рисунки. Дървените интериорни части са резбовани. Към 
къщата въвежда огромна, масивно изградена от камък порта, която се затваря с двукрила 
дървена врата, през която са влизали керваните с различни стоки, купувани от стопанина на 
дома. Откъм северната страна на сградата е обособена и друга, по-малка порта, 
предназначена за хора и водеща към главния вход. Главният вход на къщата е засводен и 
рамкиран с фризове от различни растителни орнаменти. Той се затваря от голяма дървена 
врата, обкована с метални гвоздеи. Входът се охранявал посредством специално обособен 
над самия него отвор, който позволява добра видимост при обстрел на нападатели. 

 
Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/Exhibitions.php?object=9 
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/zabelezhitelnosti/arhitekturno-muzeen-rezervat-
arbanasi/muzej-konstancalieva-kasha/ 
http://veliko-tarnovo.net/turizam/zabelejitelnosti/okolnosti/konstantsalievata-kashta.html  
http://www.museumvt.com/Exhibitions.php?object=9  
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• Къщата-музей „Сарафкина къща” (гр. Велико Търново) е изградена през 1861г. 
от богатия търговец и сарафин Димо Сарафина. Територията, върху която е изградена 
къщата, е определила архитектурния й план. Южната част на къщата е изцяло обърната към 
р. Янтра и е цели пет етажа, за разлика от северната й част, която е обърната към улицата и 
е двуетажна. Двукрила дървена порта затваря входа на къщата откъм улицата и въвежда 
посетителите към антре, от което води началото си стълбище за долните три етажа. Там са 
обособени помещенията за прислугата, складовете и зимниците. Към настоящия момент 
къщата представлява функциониращ етнографски музей, който представя интересни и 
неповторими експонати от българския бит и творчество, като например традиционни 
български облекла, икони, мебели, снимки и т.н. През 1965 г. е обявена за паметник на 
културата с национално значение.  

 
Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/Exhibitions.php?object=5 
http://nahotel.net/attraction.php?zid=190 
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/zabelezhitelnosti/muzej-sarafkina-kasha/  
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• Църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил” (с. Арбанаси) представлява 
стабилна каменна постройка с двускатен покрив и  размери 28,60 х 10,40 м. Иначе 
изчистените фасади са разчупени от недълбоки псевдоконструктивни вдлъбнатини и 
засводени прозорци. Най-раздвижена е източната фасада, която е оформена с две 
петстенни апсиди. Като цяло църквата се характеризира със сложен архитектурно-
композиционен план. Входът към вътрешността на църквата е обособен от нейната западна 
страна. Същинската църква включва олтар, наос и притвор, позиционирани един след друг 
по надлъжната й ос. Откъм нейната северна част е изграден малък параклис „Св. 
Параскева” 

 
Олтарът е разделен от останалата част на храма чрез дърворезбован иконостас, в 

чийто център се намира каменен св. Престол. Еднопространственият наос е оформен от 
южната и северната му страни с дълбоки певници. Той е засводен и покрит с полусферичен 
сляп купол. Притворът, параклисът и преддверието са обгърнати от огромни 
полуцилиндрични сводове, подсилени с аркови пояси. Храмът се отличава с забележителна 
художествена украса, която представлява декоративно осъзнаване на архитектурни форми и 
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елементи, които са умело съчетани с останалата зография. Така е постигнат абсолютен 
синхрон между  архитектура и стенопис, който всъщност е отличителният белег 
средновековната църковна архитектура. 

 
В настоящия си вид, църквата е построена в последните години на 17 век. Преди 

това на нейното място е съществувала друга църковна постройка, датираща от края на 16 – 
началото на 17 век. При последното преустройство извършено в края на 17 век, апсидната 
конха и една част от източните стени на стария храм за добавени към новата църква. 
 

Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=19 
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• Църквата „Рождество Христово” (с. Арбанаси) представлява масивна постройка 
от камък (28,80 х 10,40 м), която е обгърната от обширен трискатен покрив. Издигащата се 
до половината на височината на източната стена апсида е самостоятелно покрита. Южната 
фасада е плътна, разчупена с четири прозоречни отвора.  По-голямата част от северната и 
цялата западна фасади представляват сляпа аркада. В централната част на западната 
стена, която е изцяло симетрично решена, е обособена входната врата, а над нея патронна 
ниша. Църквата е реставрирана през 1980 г., а след това е превърната в музей, представящ 
на посетителите си уникални иконописи. 
 

 
Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=18 
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/zabelezhitelnosti/arhitekturno-muzeen-rezervat-
arbanasi/carkva-sv-rozhdestvo-hristovo/  

 

• Църквата „Св. Димитър” (с.Арбанаси) се характеризира със сложна архитектурна 
композиция. В същинската църква олтарът, наосът и притворът са организирани 
последователно в посока изток-запад. Пред полукръглата апсида е ситуиран каменен Св. 
Престол. От двете му страни са оформени полукръгли ниши, играещи ролята на протезис и 
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дяконикон. На западната стена на храма се намира и входът, който се затваря с тежка 
дървена стена. Откъм северната стена на наоса е изграден еднопространствен параклис. 
Пред полукръглата му апсида, в центъра на олтарното пространство е разположена каменна 
олтарна маса. Параклисът и същинската църква са свързани помежду си посредством 
масивно построена галерия. Влизането във вътрешността на храма е решено чрез два 
входа – единият на северната, а другият на западната стена. Като цяло, църквата 
представлява масивна постройка, покрита от двускатен покрив. Използваният материал за 
изграждането на стените е ломен камък, споен с хоросан. Равните редове са постигнати 
чрез използването на дървени сантрачи. Фасадата на църквата има стегнат и семпъл вид, 
като единствено прозоречните отвори я правят по-раздвижена. Предстои храмът да бъде 
реставриран. 

 
Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=20 
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• Църквата “Св. Димитър” (гр. Велико Търново) е ситуирана в източното подножие 
на крепостта Трапезица. В архитектурно отношение църквата спада към групата на така 
наречените църкви със “стегнат кръст”. Куполът от полуцилиндрични сводове се извива в 
посока изток-запад, Притворът е едноделен,  а от южната и северната страни са изградени 
галерии. Храмовите фасади са раздвижени с типичните за късносредновековната епоха 
псевдоконструкнивни ниши с арки, чиито архиволти са обвити с керамични панички и розетки 
в разнообразни цветове и полирани с глазура. Тимпаните са богато украсени с изрязани в 
самата мазилката фигури (ромбове, правоъгълници), които са оцветени в черен, бял и 
червен цвят. Църквата е реализирана със смесен градеж – редуване на камък и тухла – 
който й придава живописен вид. Останки от двата живописни слоя са запазени в олтарната 
част на църквата. Реставрирането на църквата започва през 1977г. на базата на 
археологическите проучвания на доц. Янка Николова по инициатива на арх. Теофил 
Теофилов, като под внимание са взети подобни примери от традицията през съответната 
епоха. Това е процес на реконструиране на обект с неизвестен първообраз. През 1985 г. 
възстановената църква "Свети Димитър" е обявена за музей по повод 800-годишния юбилей 
от въстанието на Асен и Петър срещу Византийската империя и обявяването на Търново за 
столица на възобновената българска държава. В допълнение към това храмът е обявен за 
народна старина (ДВ, бр. 69/1927г.), архитектурно-строителен паметник на културата с 
национално значение (ДВ, бр.102/1964г.) и художествен паметник на културата с национално 
значение (декл. писмо № 2586/05.07.1979г.). 
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Използвани източници: 
http://www.tarnovo.bg/info/sveti-dimitar-solunski 
http://velikoturnovo.weebly.com/10471072107310771083107710781080109010771083108510861

08910901080.html  
http://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Димитър_Солунски_(Велико_Търново) 

 

• Църквата “Св. Георги” (гр. Велико Търново) се намира в подножието на 
източната част на крепостта Трапезица. Тя е масивно построена каменна постройка с 
размери 10,40 х 5,12м. По своя архитектурен план храмът е еднокорабен, едноапсиден с 
притвор откъм запад и полуцилиндричен свод. В днешния си вид църквата е изградена в 
началото на 17 век. Иконографските произведения в наоса са семпли и лесни за 
възприемане. В периода 1838 – 1843 г. майстори от Тревненската школа работят по иконите. 
Към края на 20 век  реставраторът Серджо Пигацини премахва стенописите с цел тя да бъде 
върната обратно след архитектурното укрепване на църквата. За съжаление тази идея не 
намира своята реализация, поради което е невъзможно да бъде видяна изящната живопис 
от началото на 18 век. Църквата е реставрирана и консервирана в периода 1968-1971г. по 
проект, изготвен от арх. Боян Кузупов. Църквата е обявена за народна старина (ДВ, бр. 
69/1927), архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение (ДВ, бр. 
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102/1964) и художествен паметник на културата с национално значение (декл. писмо № 
2586/05.07.1979). 

 
Използвани източници: 
http://galyajournal.wordpress.com/2010/03/22/за-живописното-богатство-на-църквата/ 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=21  

 

• Храмът “Св. Георги” (с. Арбанаси) представлява масивно построена каменна 
постройка с размери 21,00 х 10,05 м, покрита с двускатен покрив. Храмът е еднокорабен, 
едноапсиден, с притвор от западната му страна и галерия от северната. Входът е оформен 
от север и води към галерията, която заедно с притвора са направени с дъсчено покритие, 
прикрепено към гредоред. Над наоса се издига полуцилиндричен свод от смесена 
конструкция – с тухли до първите третини на стените, след които продължават с нацепени 
бичмета върху дъбови укрепителни талпи. Полукръглата апсида е слабо издадена навън, 
като пред нея е изградена масивна олтарна маса с измазан от глина цокъл. С различна 
височина от пода, от двете страни на апсидата са оформени две ниши, изпълняващи 
функцията на протезис и диаконикон. През 2013 г. е завършено реставрирането на храма. 
Реновирани са стените, изградена е чешма, дворното място е залесено и облагородено. 
Очаква се решение на Министерство на културата за отварянето на църквата за посетители. 
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Общината ще започне процедура по прехвърляне на правата за стопанисване на храма от 
страна на Държавата към Регионалния исторически музей.  

 
Използвани източници: 
http://portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:239716?xg_source=activity 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=21  

 

• Храмът “Св. Атанасий” (с. Арбанаси) е масивно построена каменна постройка, с 
размери 18,35 х 10,64м., покрита с двускатен покрив. Надлъжните фасади са строги, като 
известна разчупеност им придават малките по размери прозоречни отвори. По-раздвижено е 
решена западната стена, по която са обособени два изцяло засводени отвора. Над тях са 
оформени отстъпи, които завършват със заострени арки.  Входът към същинската църква е 
рамкиран от триарков елемент от недълбоки псевдоконструктивни ниши. Вътрешната 
композиция на църквата е изградена от  олтар, наос и притвор, които са ситуирани  в посока 
изток-запад и малък параклис “Св. Харалампий” откъм юг.  Еднопространственият наос на 
храма завършва в източната му част с полукръгла апсида. Част от олтарното пространство е 
и каменна олтарна маса, разположена върху призматичен фундамент. Към източната стена 
са обособени дълбока врязана проскомидийна ниша, както и мивка за измиване на църковна 
утвар. Тези части от храма са масивно засводени, като полуцилиндричния свод се държи от 
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пояси под формата на арки. Източниците не споменават нищо за реализирани строителни 
реставрации.  

 
Използвани източници: 
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=791 
http://www.museumvt.com/MuseumObjects.php?object=22  

 

• Арбанашкият манастир „Св. Успение Богородично” (с. Арбанаси) представлява 
манастирски комплекс, включващ църква с параклис и жилищни сгради. Манастирската 
църква, подобно на други църкви от този район, се характеризира със сложна архитектурно-
композиционната структура. Тя е ниска, еднокорабна, еднопсидна и продълговата 
постройка. Част от нейния обем са и две преддверия от западната й страна и просторен 
параклис “Св.Троица” от южната й страна. Входът към храма е обособен от северната 
страна. Използваните материали за строежа на църквата са ломени камъни, споени с 
хоросан, като южната й страна е подсилена допълнително с контрафорси. Покривът на 
храма е двускатен, с керемиди. Вътрешните стени на църквата са изцяло покрити със 
стенописи. 
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Използвани източници:  
http://svetimesta.com/Манастири/Arbanasi-Monastery-Assumption-of-Virgin-Mary 
http://portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:220804 

 

• Къпиновският манастир (с. Къпиново) представлява един от най-красивите и 
големи български манастири – внушителен паметник на старобългарската архитектура и 
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изкуство. Манастирският комплекс се състои от стопански и жилищни сгради, датиращи от 
1856г., църква, два параклиса и кладенец-аязмо. Жилищните сгради са построени изцяло 
във възрожденски стил и се характеризират с широка дъгообразна форма, отворена на юг 
към дворното пространство. Външната манастирска стена, с височина 8 м и дебелина 1,5 м 
е издигната от камък и придава величественост на манастира. Фасадата, на която е 
оформен главният вход обителта е богато украсена със стенописи, преобладаващата част 
от които изобразяват българските 
просветители Кирил и Методий. 
Просторният двор, в който са 
разположени църквата и 
кладенецът, е наобиколен с 
жилищните сгради и масивен 
каменен зид във формата на 
неправилен многоъгълник. 
Погледнат откъм северната му 
страна, манастирът прилича на 
средновековна крепост. Днес Къпиновският манастир е действащ. Църквата "Св. Николай" е 
построена във времевия период от края на 17 до началото на 18 век. През 1835 г. църквата 
придобива настоящия си облик. В архитектурно отношение тя е еднокорабна, едноапсидна и 
безкуполна постройка. Към обширния й наос и предверие са добавени открита нартика, 
направена от дървени колони и парапети. Манастирът се нуждае от реставрация и дейности 
по съхранение.  
 

Използвани източници: 
http://svetimesta.com/Манастири/Kapinovo-Monastery-of-St-Nicholas  
http://www.bulgariamonasteries.com/kapinovski_manastir.html 

 

• Килифаревският манастир ”Рождество Богородично” (с. Килифарево) в 
първоначалния си вид датира от 14 век. Неговата форма била неправилна, а дебелината на 
ограждащата го крепостна стена достигала близо 3 метра. Разпределението му е направено 
върху три тераси, падащи от изток към запад. Тази разхвърляна структура на манастира е 
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повлияна от факта, че той е построен в границите на вече съществуваща крепост. Към 
днешна дата манастирът представлява комплекс, включващ в състава си стопански и 
жилищни сгради, както и съборната църква „Рождество Богородично”. Просторният 
манастирски двор е оформен с „начупване” на двата свободни края на жилищното крило, 
които са свързани с високи каменни стени. Част от комплекса са и две красиви двуетажни 
жилищни сгради, изградени изцяло във възрожденски стил. Според източник „Свети места” 
http://svetimesta.com/Манастири/Kilifarevо-monastery-Nativity-of-the-Virgin манастирът е 
реставриран.  

 
Използвани източници: 
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=1183 
http://svetimesta.com/Манастири/Kilifarevо-monastery-Nativity-of-the-Virgin  

 

• Патриаршески манастир „Света Троица“ (гр. Велико Търново). По своя 
архитектурен план Патриаршеският манастир представлява комплекс, включващ съборен 
храм „Св. Троица” с подземен параклис „Рождество Христово”, параклис „Свети Евтимий 
Патриарх Търновски” и разбира се жилищни и стопански сгради. Манастирската обител е 
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обградена на масивен зид, в който са оформени два входа – един официален, намиращ се 
от северната му страна и друг заден, разположен от запад. Сградите са ситуирани основно в 
западната част на дворното пространство. Там се намира и параклисът  “Св. Евтимий 
Търновски”. Селскостопанските постройки са отделени в северната част на манастира. От 
дясната страна на главния вход е изграден кладенец, покрит с купол и украсен с рисунки на 
шестокрили херувими. Настоящата манастирска църква е построена върху основите на 
стара черква, изградена от Кольо Фичето и впоследствие разрушена при земетресение 
(1913 г.). По своята архитектурна композиция църквата е кръстовидна, триконхална. 
Откритата нартика от западната страна е аркирана с четири масивни колони, като в нея се 
намира звънарницата на манастира – разнообразни по големина камбани и висящо клепало. 
По-късно към църквата са издигнати три купола, придаващи й по-голяма величественост. 
Изключително интересна е декорацията на фасадите – слепи арки, направени от червени 
тухли. Изграден по този начин храмът придобива вид, характерен за средновековната 
българска архитектура. В строежа на църквата са използвани също така антични 
архитектурни елементи. Така например, за престол в олтара е бил използван езически 
жертвеник, донесен от стария римски град Никополис ад Иструм. Със средства, събрани от 
местното население през 1847 година Патриаршеският манастир е възстановен, но не 
същото място, а на около един километър разстояние. По това време е изградена и нова 
църква, дело отново на Колю Фичето и изографисана от Захари Зограф. През 1913г. силно 
земетресение разрушава по-голямата част от манастирска обител, в това число и църквата, 
от която са оцелели единствено част от иконите и иконостаса. 14 години по-късно 
манастирът е реконструиран, но в по-различен и опростен вид, като дизайнът на вече 
възстановената църква силно се отличава от този, който й придава Кольо Фичето. До 1946г. 
манастирът е мъжки, когато пристигат и първите монахини. От 1948 г. той е официално 
девически. 
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Използвани източници: 
http://www.bulgariamonasteries.com/patriarsheski_manastir_sv_troica.html 
http://dveri.bg/qr3 
http://svetimesta.com/Patriarchal-Monastery-of-Holy-Trinity?record_type_id=  

 

• Преображенски манастир „Св. Преображение Господне” (гр. Велико Търново) 
се състои от стопански и жилищни сгради, съборна църква „Св. Преображение“, малка 
църква-костница „Св. Благовещение” и камбанария с часовник. По своята архитектурна 
схема манастирът спада към типа на средновековните манастири-крепости. Сградите в него 
оформят издължено правоъгълно дворно пространство. Техните приземни етажи са 
изградени от камък, а горните са издигнати еркерно и се свързват симетрично с неравния 
терен. Дворното пространство на манастира е зонирано на три нива – в посока север-юг се 
редуват стопански, поклоннически и монашески дворове. Пред главния вход е оформен 
стопанският двор, в който се намират оборите, навесите, ракиджийницата и т.н. В северната 
част са разположени основните постройки, като например хранителен и хигиенен блок, 
водоеми и др. Във вътрешността е обособен и поклонническият двор със сгради, 
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предназначени за гости. Монашеската част е самостоятелно отделена от съборната църква 
и включва две жилищни сгради, като към източната влиза и църквата-костница. Съборната 
църква „Св. Преображение“ е издигната върху основите на стара средновековна черква. В 
архитектурно отношение църквата е еднокорабна, триконхална, с просторна апсида. От 
западна й страна е изграден обширен притвор, към който впоследствие е добавен и втори. 
Куполът на църквата се държи от четири пандантива (пандантив - сводова зидария с форма 
на вгънат сферичен триъгълник, покриващ ъгъла на квадратно по план помещение при 
прехода към основния кръг на куполното покритие), които са във формата на призматични 
плоски триъгълници. Поради тази причина основата на барабана не е кръгла, а осмостенна. 
Наосът на храма е свързан с притвора чрез три отвора, като средният от тях е по-широк и 
по-висок от останалите два. Зимната църква-костница „Св. Благовещение” е била 
разположена в източното крило на един от жилищните блокове. Композицията на тази 
църква също е двуконхална. При срутване на скалите над манастира през 1991 г. една част 
от монашеските килии в манастира за разрушени. 

 
Използвани източници: 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/preobrazhenski/index.htm 
http://fip.bg/project2.php?lg=0 
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http://svetimesta.com/Манастири/Preobrazhenski-manastir-St-Transfiguration-of-Lord 
http://www.bgjourney.com/Architecture/gloss/P.html  

 

• Църква „Св. Св. Константин и Елена” (гр. Велико Търново) е построена през 
1872-1873г. от уста Колю Фичето. В архитектурно отношение църквата е трикорабна и 
изящно съчетаваща най-разнообразни форми и елементи, като например полуцилиндрични, 
елиптични и кръстати сводове, полукръгли и плоски арки и прочутата кобилица, характерна 
за Колю Фичето. Църквата е построена на труден за застрояване терен, разположен между 
три жилищни сгради, неравен и със стръмен и терасиран склон. В огромното за това време 
вътрешно пространство от 250 кв.м (такава е била площта му преди опустошителното 
земетресение през 1913 г.) са били издигнати едва само четири колони, високи по 10 метра. 
Притворът на храма е бил отворен към наоса, а засводяванията преминавали едно в друго, 
създавайки илюзията за зално пространство, в центъра на което се издигал купол, стъпил на 
висок барабан осеян от множество прозорци. От двете страни на главния вход на църквата 
са разположени две завъртащи се с ръце дървени колони, които са показвали устойчивостта 
на постройката при евентуални слягания на земната маса. Към днешна дата тези колони са 
премахнати и прибрани за съхранение. По един впечатляващ и неповторим начин Колю 
Фичето успява да построи и свърже църквата и камбанарията. Освен това постига 
невиждани резултати и и по отношение на живописната монументална архитектура, умело 
съчетана с околната среда. Земетресението през 1913 г. нанася сериозни поражения на 
храма. Няколко години по-късно той реконструиран под името „Свети цар Борис“, известен 
още като църквата с въртящите колони. В края на века започва и реставрацията на 
църквата, която обаче е преустановена поради липсата на документи за собственост. През 
2013 г. църквата “Св. св. Константин и Елена” със 140-годишна история е реставрирана. 
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Използвани източници: 
http://www.bgmanastir.com/article/111/ 
http://strannik.bg/o/5500/hram-sv-sv-konstantin-i-elena  

 

• Музеят „Затвор” (гр. Велико Търново) е разположен в близост до построения от 
Колю Фичето през 1872 г. конак, в който към днешна дата се помещава експозицията 
“Възраждане и Учредително събрание”. Изграждането започва през 50-те години на 19 век, 
като през 1854 г. той вече се  използва по предназначение. Основният използван материал е 
камък, като дебелината на стените възлиза от порядъка 0,70–0,90 м. Сградата е триетажна 
– един приземен и два горни етажа. В северната и западната й части са обособени два 
двора, оградени от високи стени и спомагателни постройки. По време на турското робство са 
били използвани ефективно и трите етажа на сградата, но след Освобождението на 
българската държава са изградени нови помещения, а затворът действа като етапен до 
1954 година. 
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Използвани източници: 
http://www.museumvt.com/Exhibitions.php?object=4 
http://veliko-tarnovo.net/turizam/zabelejitelnosti/veliko-tarnovo/muzey-zatvor.html  

 

• Ханът „Хаджи Николи” (гр. Велико Търново) е безценен пример за монументална 
обществена архитектура от късния период на българското Възраждане. Ханът е обявен за 
народна старина и архитектурен паметник на културата от национално значение. Той е 
построен в перода 1858–1862 година от ненадминатия майстор Кольо Фичето по заръка на 
богатия търговец Никола Минчев (хаджи Николи х. Димов Минчоолу). Огромната му 
значимост се дължи също така на факта, че той е единствената оцеляла сграда от подобен 
тип в града, като се има предвид, че през 1877 г. броят на хановете в този град достигал 70. 
Ханът, част от монолитния градски силует, се разпростира върху стръмен терен с неголяма 
дълбочина. Пространствената композиция на сградата е решена със стъпаловидно очертани 
обеми, ажурни фасади, украсени с архитектурни мотиви, вдлъбнати профили на корнизите, 
парапетите и цокъла, както и оформени под формата на елипса сводове и арки. Тясното 
дворно пространство е оградено от три страни: откъм североизточната му страна – 
двуетажно  крило с приземие, от югоизточната – едноетажно крило с приземие, а от 
югозападната – приземия с магазини откъм улицата и преход към двора. Архитектурната 
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схема на сградата е решена чрез самостоятелни помещения по отделните етажи, които през 
годините са имали различно предназначение – складове за стоки, работилници. На първия 
етаж откъм улицата са разположени магазини, които се използват със същата функция и 
днес. В конструктивен план ханът е масивен строеж, изграден от тухли, камък и желязо. За 
носещите стени са използвани ломен и грубо обработен камък, а плочите между отделните 
етажи представляват масивни тухлени засводявания. В коридорните пространства, 
оказваните хоризонтални сили се обират от железни обтегачи с квадратно сечение. Досега 
хан „Хаджи Николи” е променян няколко пъти. През 1929 г. е променено югозападното крило 
с цел да бъде изведена улица с габарит и да бъде изградена поща. Каменните колони са 
били демонтирани и позиционирани към стената на дюкяните. Издигната е каменна 
надстройка със слепи арки с елипсовидна форма и дървена стряха, а дюкяните били 
превърнати в гаражи. В част от помещенията сводовете са били премахнати, а подовете 
били наредени с дюшеме. Архитект Стефан Пенков частично реставрира хана през 1967-
1969 година. До 1987 г. хан „Хаджи Николи” изпълнява ролята на етнографски музей, след 
което стопанисването му е предадено на Националния музей на архитектурата, а 
магазините на АЕК „Самоводска чаршия”. През 1992 г. сградата е реституирана и предадена 
на наследниците – Хаджи Никола Минчев. През 2006 година частна фирма „Бул Бек” ООД 
купува сградата и по настояване на нейния собственик Едмънд Бек започва процес на 
реставрация и съвременна адаптация на хана. Преди да се стигне до този реставрационен 
процес, в същинската сграда липсват отделни части от мазилката, сводовете са силно 
напукани, а стените са процепени от огромни дупки, липсват улуци и водосточни тръби, 
колоните от камък са силно ерозирали, като по някои от тях са се оформили конструктивни 
пукнатини, ерозия е обхванала и корнизите и каменната настилка, дворът е напълно 
изоставен. Покривната конструкция е напълно негодна. При реставрирането на сградата 
автентичността на фасадите и обема е изцяло съхранена. Обособени са обслужващи 
помещения, както и кухня в една от съседните сгради, до която се стига посредством 
пробив, направен в общата стена. Там е ситуирана и отоплителната инсталация, 
вентилацията и климатизацията на хана. Изцяло е подменен и покривът, като за него са 
използвани автентични старобългарски керемиди. Колоните са реставрирани, а арките са 
конструктивно подсилени. За възстановяването на интериора са използвани естествени 
материали, като дъбов паркет, италианска подова керамика, дървени дограма, врати и 
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мебели. Към днешната дата, след дългогодишната реставрация, Ханът "Хаджи Николи" 
играе ролята на културен център и комплекс от изложбени зали, картинна галерия, кафене, 
ресторант, винарна и лятна градина. 
 

 
Използвани материали: 
http://hanhadjinikoli.com/history.php 
http://strannik.bg/o/5552/han-hadzhi-nikoli  

 

• Старата поща (гр. Велико Търново) е изградена през 1934 г. от арх. Станчо 
Белковски с цел задоволяване на потребностите на развиващите се по това време 
телеграфопощенски услуги. Сградата впечатлява с монументалния си каменен обем и 
колонади. Със самото си построяване обаче тя поражда недоволство от страна на 
гражданите и архитектите поради това, че закрива с обема си красивата фасада на хан 
“Хаджи Николи”. На южната страна на пощата е поставен часовник, който отброявал 
времето дълги години. 
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Използвани източници: 
http://strannik.bg/o/5599/starata-poshta 

 

• Сградата на окръжната сметна палата (гр. Велико Търново) е строена от Никола 
Хаджипетков, а изпълнението на обекта било поверено на техника Леон Филипов, който 
инициира редица корекции по проекта в хода на изграждането на сградата. Негова е 
заслугата за прекрасните декоративни орнаменти по прозоречните отвори, на главния вход, 
балкона и капандурите на покрива. Изумителни са също така колонадите, мозайките, 
двустранните стълбища, осветителните тела и оформлението на фасадите. Сметната 
палата се състои от общо 32 големи стаи с просторни коридори и огромна заседателна зала. 
Тя е първата обществена сграда в Търново със самостоятелно парно отопление. През 
лятото на 1911г. палатата е тържествено открита по време на сесия на Окръжната 
постоянна комисия. Над входа на Сметната палата е поставен часовникът, свален от вече 
срутената часовникова кула, разположена преди това на същия този площад. 
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Разрушителното земетресение през 1913 г. нанася сериозни поражения на сградата, която 
обаче много бързо била възстановена, с изключение на часовника. 
 
 

 
Използвани източници: 
http://strannik.bg/o/5584/sgrada-na-okrazhna-smetna-palata-okrazhen-savet 

 

• Църквата „Св. Димитър” (с. Бряговица) по своята оригинална архитектурна 
композиция представлява трикорабна базилика с кръстовидна форма и размери 18м х 8м. 
Стените са изградени от ломени камъни, както и от каменни блокове, споени с хоросан. 
Отделно от храма е издигната и камбанария, в която към днешна дата няма камбани. 
Вместо камбани се бие клепало, направено от голяма метална дъска, издаваща камбанен 
звук. През 1880 г. към храма е направен и дървен иконостас, чиито размери са 7м х 5м. 
Иконостасът е от части украсен с резба. Няма данни за името на майстора, по 
отличителните особености на дърворезбата се подразбира, че е творение на майстори от 
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Тревненската художествена школа. Вътрешните стени на храма не са покрити със 
стенописи. Към днешна дата се осъществява основно реставриране на църквата по проект, 
изготвен от Община Стражица. Той предвижда цялостно възстановяване на паметника в 
неговия автентичен вид. 

 
Използвани източници: 
http://svetimesta.com/Revival-churches/Св.%20Димитър%20-%20с.%20Бряговица  

 

• Лясковският манастир „Св. Св. Апостоли Петър и Павел” (гр. Лясковец) в 
архитектурно-конструктивно отношение представлява комплекс, включващ съборна църква 
„Св. Св. апостоли Петър и Павел”,  два параклиса – „Покров Богородичен” и „Света Троица”, 
камбанария, жилищни и стопански сгради. Поради това, че манастирът понася сериозни 
разрушения по време на земетресението през 1913 г., по-голямата част от неговите 
постройки са построени по-късно. От старите му сгради е запазена само Духовната 
семинария, в което се помещава и параклисът „Покров Богородичен”. Най-впечатляващата 
част от манастира е извисяващата се в небесата кула-камбанария. В настоящия си вид тя 
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съществува от 1980 г., когато е построена на мястото на срутената при земетресението 
стара камбанария, която от своя страна е издигната на мястото на римски кастел, датиращ 
от II в. Интересен факт е, че в основите на камбанарията е открит езически олтар на римски 
гарнизон. Днес върху него е построен параклисът „Св. Троица”. 

 
Използвани източници: 
http://svetimesta.com/Манастири/Lyaskovо-Monastery-of-St-Peter-and-Paul  

 

• Хаджиилиевата къща (сега собственост на Окръжен музей – Велико Търново) 
(с. Арбанаси) е изградена през първите десетилетия на 17 век и представлява впечатляващ 
образец на българската възрожденска архитектура. Приземният етаж на къщата е направен 
от камък и в него се помещават просторни мазета за съхранение на стоки и храни, яхър, 
както и укрития за хора и скъпоценности. Към вторият й етаж води параден вход с огромно 
стълбище, по което се стига до две просторни помещения – лятна и зимна гостни стаи. 
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Между тях се простира коридор, от двете страни на който се намират спални и всекидневни 
помещения. В края му е разположена и стая за готвене с голямо огнище и пещи за хляб. 
Около самото стълбище са организирани и сервизни помещения. Стаите за гости са изящно 
украсени, а таваните са декорирани с различни фигури, направени от бяла глина. 
Стилизирани пана красят горната част на стените. Рамките на вратите, кепенците на 
прозорците и долапите са резбовани. Къщата се нуждае от ремонт и реставрация. От 
тринадесет години не е отворена за посещения.  

 
Използвани материали: 
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/zabelezhitelnosti/arhitekturno-muzeen-rezervat-

arbanasi/hadzhiilievata-kasha/ 
http://arbanassi.org/pametnici.html  

 

• Църквата „Св. Св. Кирил и Методий” ( гр. Велико Търново) е дело на 
ненадминатия майстор Колю Фичето. След изграждането на храма към името на майстора е 
добавено „архитект”. По своя архитектурен план църквата е трикорабна, със засводен 
притвор, с балдахинови сводове, колони от камък, бароков балкон от дърво, кобилично 
извита апсида и резбован иконостас. Църквата е построена с два купола и камбанария, 
които за съжаление са напълно разрушени при земетресение през 1913г. Днес е 
реконструирана само камбанарията отделно от църквата. 
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Използвани източници: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Кирил_и_Методий_(Велико_Търново)  
http://www.strannik.bg/o/5502/hram-sv-sv-kiril-i-metodij  

 

• Даскалоливницата (гр. Елена) е първата гражданска сграда в град Елена, 
построена през 40-те години на 19 век за потребностите на първото българско класно 
училище. Сградата е на два етажа, като основните материали използвани на нейния строеж 
са камък и дърво. На първия етаж се намират три просторни и добре осветени мази, всяка 
една от които със собствен вход. Те са били използвани най-вероятно за магазини. Горният 
етаж на Даскалоливницата е приспособен за учебни цели. Сградата е паметник на културата 
с национално значение. През 1963 г. тя е реставрирана като изцяло е запазен автентичният 
й външен вид. Във вътрешната й част са направени някои промени с цел приспособяване на 
сградата за уреждане на музейни експозиции на тема „Елена през епохата на 
Възраждането”. 
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Използвани източници: 
http://history.elena.bg/daskalolivnitzata.htm 
http://bulgariatravel.org/data/media/307_001_Istoricheski_kompleks_Daskalovnicata_Elena.jpg  
http://museum.elena.bg/daskalolivnitsata.html  

 

• Църквата „Успение Пресвета Богородица” (гр. Елена) представлява уникален по 
рода си архитектурен паметник от възрожденската епоха, чиито строеж започва през 1836 г. 
и приключва през 1838 г. Цялата внушителна по своите размери сграда – 33м дължина, 21м 
ширина, 25м височина – е масивно изградена. Основният използван материал е камък от 
разрушено кале. Изработката на детайла в художествено отношение и най-вече вътрешното 
пространствено изпълнение са доказателство за повишеното самочувствие на населението, 
и голямото майсторство и конструктивна мисъл на нейния строител Михо. Храмът е 
трикорабен, триапсиден с притвор и галерия, разположена над него. Трите кораба на 
църквата са разделени с по два реда от по четири кръгли колони, като средния кораб е два 
пъти по-голям от останалите. Сводовете се държат от арки, обединени с обща 
конструктивна система, допълнително усилени с дървени обтегачи. Като самостоятелна 
постройка през 1912 г. е построена и кулата на камбанарията. 
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Използвани материали: 
http://museum.elena.bg/church_big.html  
http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/497 

 

• Ансамбъл на петте Разсуканови къщи (гр. Елена)  представлява един 
впечатляващ архитектурен ансамбъл от пет къщи, покрити под един общ покрив. Те са 
построени от хаджи Димитър Разсуканов за неговите петима синове. Просторните стрехи на 

всяка една от петте къщи формират 
обща линия, която изцяло следва 
криволичещата линия на улицата. 
Откъм дворното пространство къщите 
са двуетажни, като единствено първата 
и втората имат изграден междинен 
етаж, поради което от страната на 
улицата те изглеждат триетажни. 
Периодът, в който са построени къщите 

е края на 18 и самото начало на 19 век. Всяка една фасада хармонично преминава в тази на 
съседните. Интериорното разпределение на отделните къщи е изцяло обвързано с 
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жилищното им предназначение. За тях са характерни традиционните къщи, соба, горница и 
чардак на двора. В приземните етажи на четири от къщите има дюкян. Въпреки тези 
прилики, всяка една къща притежава свое собствено архитектурно решение, което е 
различава от останалите. Петте Разсуканови къщи са обявени за паметник на културата с 
национално значение. 
 

Използвани източници: 
http://museum.elena.bg/razsukanov_houses.html  
http://www.bestbulgarian.com/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=316 

 

 Община Видин и околностите 
 

• Библиотеката и джамията на Пазвантоглу (гр. Видин). Библиотеката на 
Пазвантоглу е построена във времевия период 1802-1803 г.. Нея той посвещава на своята 
майка. В архитектурно отношение библиотеката представлява четиристенна призма на 
квадратен план, обгърната от купол, с малко по размери външно преддверие. От своя 
страна джамията се характеризира със строго ориенталска архитектура, създаваща илюзия 
за двуетажност на сградата. Тя е масивно изградена от камък. Под формата на открита 
галерия е издигнато и нейното преддверие. Просторният салон за молитва е декориран с 
дървен таван, на който е оформена дърворезбована розета. Изграден е също така и балкон, 
предназначен за жените. Минерето на джамията завършва с връх на пика, която най-
вероятно е била знак на войската, към която се причислявал видинския владетел. 
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http://www.bestbulgarian.com/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=316


 
Използвани източници: 
http://hotelieri.bg/джамията-и-библиотеката-на-осман-пазвантоглу---видин-lnd362  
http://vidin.bg/?page_id=693  

 

• Кръстатата казарма (гр. Видин) е изградена през 1801 г. на мястото, на което се е 
намирала старата сарайска градина (дворецът на пашата) като основното й предназначение 
било конак на еничарите. В близост до нея е била разположена оръжейна работилница, с 
която сградата била свързана чрез закрит дървен мост. След Освобождението на България 
предназначението на сградата било променено. Тя била превърната в съд и казарма на 
българската войска. Кръстата казарма представлява масивна постройка на два етажа с 
формата на равнораменен кръст. Всяко едно от крилата притежава коридорна планова 
композиция с различно разпределение на помещенията. Вътрешното разположение е 
променяно многократно  в съответствие с изискванията на отделните служби. Няколко пъти 
са преустройвани и стълбите, които свързват двете нива на казармата. За градежа на 
стените са използвани камък и тухли на варо-пясъчен разтвор. Понастоящем на Кръстата 
казарма е направен цялостен ремонт и допълнително подсилване със средства, 
предоставени по програма “Регионално развитие”. 
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http://vidin.bg/?page_id=693


 
Използвани източници: 
http://www.otdihbg.com/dzhamiyata-na-osman-pazvantoglu-vv-vidin/ 
http://wikimapia.org/26204/bg/Етнографски-музей-Кръстата-казарма  
http://vidin.bg/?page_id=693  
 

• Къщата на Хаджиангелови (гр. Видин) спада към пловдивския тип къщи от 
периода след 1862 г. Тя представлява двуетажна постройка с два еркера на фасадата. 
Симетрично са разпределени и двата й етажа: с по две стаи от страни и просторен вестибюл 
по средата. Стаята, намираща се над еркера е направена с летвен таван, по средата на 
който е поставена резбарска розета, наподобяваща слънце. В дъното са съхранени 
алафрангата и заобикалящите я дървените долапи. Другата стая, намираща се вляво от 
вестибюла притежава мазан холкелен таван, декориран с гипсови розетки. Най-богато 
украсен е таванът на една от задните стаи, който е направен с профилирани ленти, 
оформени в кръстовидни фигури. В разпределението на сградата са съхранени много 
елементи, характерни за старите архитектурни традиции на българската народна къща. Най-
ясно това проличава в приземието, разположението на стъблата, оформлението на етажния 
вестибюл. Хаджиангеловата къща е дело на дебърски майстори. 
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http://vidin.bg/?page_id=693


 
Използвани източници: 
http://www.vidin-online.com/sgradi/hadzhiangelovata-kshta  
http://www.severozapad.org/forum/index.php?topic=97.105;wap2 

 

• Църквата „Св. Пантелеймон” (гр. Видин) с размери 13,5м (без апсидата) и ширина 
5,20м е изградена през 16 век. Надпис, оставен на една от стените свидетелства, че храмът 
е бил подновяван през 30-те години на 17 век. В какво точно се изразява тази реставрация, 
не става ясно, но към днешна дата църквата е една от най-големите еднокорабни църкви в 
Западна България, чийто покрив се носи от две напречни арки, разположени върху конзоли. 
Според своя архитектурен план църквата представлява издължен правоъгълник с широка 
апсида откъм изток. От западната й стена се намира просторна нартика, с размери 5,20 - 
4,20м, която е разделена от наоса с две зидани колони, свързани помежду си и със 
съседните им стени с три арки, като по този начин се образуват три входа. Централният 
вход е оформен откъм южната стена на притвора. 
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Използвани източници: 
http://terrabyzantica.blogspot.com/2010/01/blog-post_09.html 
http://www.vidin-online.com/manastiri-i-tsrkvi/tsrkva-sv-panteleymon 
http://www.bgjourney.com/Architecture/ghost/ednokorabni_zasvodeni_carkvi_XV-
XVII_West_Bulgaria/ednokorabni_zasv_carkvi_XV-XVII_West_Bulgaria.html  

 

• Катедралата „Св. Димитър” (гр. Видин) е втората по големина църква след храм-
паметника „Св. Александър Невски”, намиращ се в град София. В архитектурно-
конструктивно отношение храмът се характеризира с три надлъжни и един напречен кораб, 
на основата на който е изградена пищна многообемна композиция. Централният купол, ярко 
отличаващ се в обемно-пространствения облик на църквата, се държи от четири 
свободностоящи подпори. Внушителност струи и от вътрешните й пространства. Богатият и 
пищен образ на църквата е допълнително подсилен и от височината на централния купол, 
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която достига 33 метра. Храмът е паметник на културата с национално значение. 

 
Използвани източници: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Димитър_(Видин) 
http://www.myvidin.com/vidin.html  

 

• Къщата с куклите (гр. Видин) е изградена през 90-те години на 19 век за жилище на 
майстор занаятчия. Нейният архитектурен проект е разработен от арх. Тодор /Тома/ 
Върхота. Тя представлява двуетажна постройка, с правилни форми и обща застроена площ 
130 кв. м. Към нея са обособени мазе и таван. Достъпът до вътрешността на сградата е 
решен с два входа – главен и заден. В двете стаи, разположени в приземния етаж на 
къщата, се влиза директно от улицата. Основно те са използвани работилница и склад. 
Помещенията са украсени със стенописи. Изключително интересна е външната архитектура 
на сградата. Интересен факт е, че за декорирането на всички фасади е използвана 
скулптурна пластична украса, без степенуване. Основната фасада откъм улицата е 
реализирана с рустициран партерен етаж, оформен със засводени отвори. Първият етаж е 
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решен с гладка мазилка, като с рустицирана мазилка са очертани единствено ъглите и 
правоъгълни отвори. Входът, който засводен с полукръгла арка е обособен в средата, а 
встрани от него са изградени две четириъгълни колони с акантови листа и бюст на амурче. 
Входът на подсилен с декорация и на първия етаж посредством леко повдигнатия ризалит, 
железен балкон, засводен с врата. Масивната извита греда, служеща за ключов камък е 
декорирана с женска фигура. Над главния корниз е оформена атика, върху която са 
поставени две статуи във формата на женски фигури. Прозорците на първото ниво на 
къщата са правоъгълни, рамкирани с профил и корниз, като под всеки от тях са направени 
релефни пана на детска силует - амурче, люлеещо се на лавров венец. Над прозореца е 
поставена греда с лъвска маска или маска на Меркурий и триъгълен фронтон. Основният 
корниз е изцяло профилиран, като в допълнение към профилите е добавен фриз от 
геометрични орнаменти. Отстранени са единствено подпрозоречните пана. Задната фасада 
на къщата е пачъоно аналогична на главната. Двете женски в антични облекла, поставени 
върху антиката се различават само по това, че едната държи лира, а другата лавров венец. 
По своята конструкция къщата е масивно изградена от тухлен материал. Отделните 
елементи са изработени от керамика. Сградата е реновирана, адаптирана и обявена за 
паметник на културата.  
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Използвани източници: 
http://bulgariaturism.blogspot.com/2010/11/vidin-house-with-dolls.html 
http://www.vidin-online.com/sgradi/kshtata-s-kuklite  
 

• Турският конак „Колука” (гр. Видин) е разположен в централната градска част на 
града и строен през втората половина 18 век. Основното предназначение на сградата от 
страна на турците е било за полицейско управление. В края на 19 век в нея се помещава 
българската църковна община. В първоначалния си вид най-вероятно сградата е била 
едноетажна с двупосочни проходи, които се пресичат под прав ъгъл в средата. В 
централната й част се извисявало кулообразно помещение, изпълняващо функцията на 
наблюдателница на пожарната охрана. В следосвобожденския период сградата е 
преустроена и в нея са привнесени елементи от българската възрожденска архитектура. 
През 1956г. конакът е обявен за музей. Днес в него се помещават експозиции на 
Регионалния исторически музей.  

 
Използвани източници: 
http://www.toursbgrs.eu/bg/sights-bg/historical-sights-bg/item/59-konak-bg.html 
http://vidin.bg/?page_id=693  
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• Старата турска поща (гр. Видин) е построена през 1858 г. и по своята архитектурна 
композиция представлява масивно изградена двуетажна сграда. Използваните строителни 
материали са основно камък и варо-пясъчен разтвор. Къщата е покрита с керемиди. Част от 
общата конструкция е и открито преддверие. До втория етаж на сградата се стига чрез 
дървена стълба, разположена в антрето. В приземието на пощата е вграден трезор. Тази 
турска поща е единствената съхранена до ден днешен стара поща в България, която е дело 
на дебърски майстори. След Освобождението сградата на пощата е използвана за мъжка 
гимназия, а впоследствие за археологическа сбирка. 

 
Използвани източници: 
http://svejo.net/1638596-zabelezhitelnosti-v-gr-vidin-starata-turska-poshta-9-septemvri-2012-blog-

radio-euforiya 
http://vidin.bg/?page_id=691  
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• Манастир „Св. Троица” (с. Раковица) представлява комплекс, състоящ се от две 
църкви, жилищни и стопански сгради. Малката църква спада към т.нар. кръстовиден тип 
църкви, с цилиндрично засводен притвор. Към нея са оформени барабан и купол. 
Изследователите са раздвоени за това кога е построена църквата – според някои от тях тя е 
изградена в 10 или 11 век, а според други 12 или 13 век. Възстановяването на храма е 
инициирано от светогорския зограф-иконописец Пимен Софийски. През 1974 г. е направена 
реставрация на стенописите, чието състояние било изключително окаяно.  Поради липсата 
на поддръжка за дълъг период от време (близо 30 години) стенописите са претърпели 
визуални деформации и разрушаване на живописния слой и грунда. Причината за това може 
да бъде търсена в интензивната капилярна влага по стените, появила се в резултат на лоша 
или по-скоро липсваща поддръжка на съоръженията за отопление, намиращи се около 
сградата. Реална е опасността за отрязъците от средновековна живопис, открити в 
северната конха. Покривните покрития са разместени и запушени, което е причина за 
появата на течове по стените на църквата, за проникване на влага в самия градеж и 
повишаване на нивото на влажност във вътрешността на църквата. Зле уплътнени са 
прозоречните вдлъбнатини в барабана, което позволява на дъждовна вода да мокри 
живописната повърхност. В прозоречната ниша откъм южната страна на храма са създадени 
благоприятни условия за развитието на различна растителност. В резултат на високите нива 
на влажност са се образували соли, водещи до нарушаване на пигментния слой, а на места 
до и грунда. През 2005г. засегнатите в най-голяма степен участъци, като например куполът, 
барабанът, пандантивите и апсидната ниша са възстановени. 
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Използвани източници: 
http://www.bulgariamonasteries.com/rakovishki_manastir.html 
http://svetimesta.com/Манастири/Раковишки%20манастир%20-%20Света%20Троица  
http://www.vidin-online.com/manastiri-i-tsrkvi/manastirt-sv-troytsa-pri-s-rakovitsa  

 

• Храм „Св. Георги” (с. Орешец) според своя архитектурен план представява 
еднокорабна едноапсидна постройка, с притвор от западната й страна. Полукръглата, отвън 
и отвътре, апсида се характеризира с доста голяма дълбочина, която е типична за църквите 
от Северозападна България. Сводът с полуцилиндрична форма е пропукан и се нуждае от 
спешен ремонт. Трискатен покрив с керемиди покрива храма. Сградата е масивно 
изградена, а зидарията е направена от варовикови блокове, споени с хоросан.  Северната й 
стена е подсилена с три контрафорса. Вътрешността на църквата е покрита със стенописи, 
като една част от тях са сериозно повредени. Храмовият комплекс, който освен църква 
включва в състава си и камбанария, останки от килийно училище и гробище, е обграден от 
зидана стена от варовикови камъни. През 1973г. е храмът е обявен за паметник на културата 
от местно значение. Към днешна дата, църковното настоятелство събира средства за 
реставрирането на нуждаещата се от спешно възстановяване църквата "Св. Георги”.  
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http://www.bulgariamonasteries.com/rakovishki_manastir.html
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.vidin-online.com/manastiri-i-tsrkvi/manastirt-sv-troytsa-pri-s-rakovitsa


 
Използвани източници: 
http://svetimesta.com/Revival-churches/Възрожденска%20църква%20-

%20Свети%20Георги%20-%20Ор   
http://svetimesta.com/Revival-churches/Възрожденска%20църква%20-

%20Свети%20Георги%20-%20Орешец  

 

 Община Враца и околностите 
• Църквата „Св. Димитър” (с. Горна Бешовица) е построена през 1862-1863 г., а 
през 1973г. е обявена за паметник на културата с национално значение. В архитектурно-
конструктивно отношение църквата е еднокорабна, едноапсидна, полуцилиндрично 
засводена. За изграждането й е използван ломен камък  на хоросанов разтвор, а за ъглите, 
прозоречните рамки, вратите и подпокривния корниз е използван пясъчник. Прозоречните 
рамки и корнизът са декорирани с геометрични елементи и релефни изображения на 
животни и птици. Изграденият от камък полуцилиндричен свод на храма е разположен върху 
стени с дебелина 1 метър. Той е укрепен с три напречни арки и дървени обтегачи. Храмът е 
покрит с големи каменни плочи. През 1923 г. откъм западната му стена е издигната висока 
камбанария.  
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http://svetimesta.com/Revival-churches/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%80
http://svetimesta.com/Revival-churches/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%80
http://svetimesta.com/Revival-churches/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%86
http://svetimesta.com/Revival-churches/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%86


 
Използвани източници: 
http://mezdra.archbg.net/history_bul_15.htm 
http://gornabeshovitsa.mezdra.bg/исторически-забележителности  

 

• Манастирът „Св. Архангел Михаил” (с. Долна Бешовица) е създаден по време 
Втората българска държава първоначално като болярска църква, а впоследствие е 
обособен като самостоятелен манастирски комплекс, който включва малка каменна църква и 
рушащи се жилищни сгради.  Има предположения, че днешната църква е построена през 16 
век. Те представлява еднокорабна, едноапсидна, полуцилиндрично засводана сграда, 
изградена от камък. Централният вход е обособен от западната й страна, като малка врата е 
оформена и на южната фасада. Стенописите в тази църква са изключително ценни, особено 
тези с образите на "Св. Св.Кирил и Методий", които са едни от най-старите стенописи, 
рисувани в България. В нея са съхранени и четири икони, създадени от Захари Зограф.   
Някога пред западната стена е съществувала нартика, изработена от дърво, която 
предпазвала стенописите върху външната стена. Понастоящем този навес е разрушен, а 
стенописите са сериозно увредени, а на места почти изчезнали. Като цяло, днес манастирът 
е напълно изоставен и в окаяно състояние. 
 

 130

http://mezdra.archbg.net/history_bul_15.htm
http://gornabeshovitsa.mezdra.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 
Използвани материали: 
http://www.bulgariamonasteries.com/dolnobeshovski_manastir.html 
http://svetimesta.com/Манастири/Долнобешовишки%20манастир%20-

%20Свети%20Архангел%20Михаил  

 

• Средновековна църква и манастир „Св. Пророк Илия” (с. Струпец). 
Манастирският комплекс включва в състава си две църкви, триетажна жилищна постройка, 
изградена във възрожденски стил, чешма и стопански постройки. Жилищната сграда се 
слави като една от най-впечатляващи и добре уредени утилитарни манастирски сгради, 
датиращи от 19 век. Най-старата запазена постройка в манастирския комплекс е храмът "Св. 
Николай Чудотворец", изграден през 16 век. Той представлява еднокорабна, едноапсидна 
сграда с полуцилиндричен свод, покрита с двускатен покрив. През 1850 г. към храма е 
пристроен и притвор, който впоследствие е срутен. През 20-те години на 20 век южната 
стена на църквата е подсилена с три каменни контрафорса. Изключително впечатляваща е 
каменната чешма на Струпешкия манастир, от която излизат четири чучура. Тя е богато 
декорирана с 12 каменни релефни изображения на змия, преследваща птица, гущер, ламя, 
бухал, сокол и дива котка. През 1991 г. към манастирския комплекс е добавена още една 
църква, посветена на Св. Пророк Илия. 
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http://www.bulgariamonasteries.com/dolnobeshovski_manastir.html
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


 
Използвани източници: 
http://svetimesta.com/Манастири/Струпецки%20-%20Тържишки%20манастир%20-    
http://svetimesta.com/Манастири/Струпецки%20-%20Тържишки%20манастир%20-

%20Св.%20Пророк%20Илия  
http://www.bulgarianmonastery.com/bg/tarzhishki_monastery.html 
http://www.bulgariamonasteries.com/strupecki_manastir.html  

 

• Куртпашовата кула (гр. Враца) е построена през 17 век, но начинът й на 
изграждане и една част от нейните елементи подсказват приемственост от строителството 
на крепости през епохата на Българското Средновековие. Изградена е от подземен, 
приземен и два жилищни етажа. Етажите са отделени един от друг с гредоред, за разлика от 
подземието, което е засводено. Достъпът до приземния етаж е решен посредством 
подвижна дървена стълба, която е била прибирана при необходимост. Първият етаж с 
височина 3 метра е пригоден едновременно и за живеене, и за отбрана. Вторият етаж, висок 
2,50 метра, е издигнат еркерно на греди от четирите страни, като е разделен от първия етаж 
с двоен гредоред и пълнеж от хоросан и камъни. Използвана е тази комбинация с цел 
предпазване от пожар. Кулата разполага с 12 мазгала, а между гредите със специални 
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http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://www.bulgarianmonastery.com/bg/tarzhishki_monastery.html
http://www.bulgariamonasteries.com/strupecki_manastir.html


отвори за изсипване на горещи течности върху противниците. До отделните етажи се 
достига чрез дървени еднораменни стълби. 

 
Използвани източници: 
http://bghotelite.com/kurtpashovata-kula-bul 
http://www.danubetournet.eu/place.php?id=&Oid=610  

 

• Черепишки манастир (с. Лютиброд). Съборната църква на Черепишкия манастир е 
изградена в края на 16 век. Според архитектурния си стил тя представлява еднокорабна, 
масивно засводена сграда с апсида, преминаваща плавно към корпуса. Според началния си 
архитектурен план, храмът е притежавал притвор, който по време на някое от направените 
впоследствие преустройства е присъединен към наоса. По това време най-вероятно са 
разширени и прозоречните отвори. Осмостранният купол на храма е издигнат през 1888г., а 
притворът, който е запазен и до днес е издигнат през 1939 г. Силно увредени от влагата са 
стенописите в църквата на манастира. През 2006 г. е възстановена преобладаващата част 
от манастирския комплекс, но все още има какво да се желае. Черепишкият манастир е 
обявен за паметник на културата от национално значение. 
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http://bghotelite.com/kurtpashovata-kula-bul
http://www.danubetournet.eu/place.php?id=&Oid=610


 
Използвани източници: 
http://www.lyutibrod.mezdra.bg/история  
http://svetimesta.com/Манастири/Черепишки%20манастир%20-

%20Успение%20Богородичн%D0%B  
 

• Кулата на Мешчиите (гр. Враца) е построена през 16 век. Първоначално тя е имала 
жилищно-отбранително предназначение. В края на 19 век тя е превърната е часовникова 
кула, която през 2006 година е ремонтирана. По това време е монтиран и циферблат, като в 
допълнение кулата се сдобила и с ново осветление.  Приземието е използвано за склад, а 
останалите три етажа са били жилищни. През 16 век нотабили - аяни, които населявали тези 
места придобили статут на институция, поради което изпълнявали важна функция в 
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http://www.lyutibrod.mezdra.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%25B
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20-%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%25B


обществения живот. Те са тези, които фиксирали размера на държавните данъци, 
намесвали се, най-често с користни цели, в отношенията между държавната власт и 
населението. Най-вероятно за нуждите на подобни местни влиятелни граждани (аяни) е 
била изградена Кулата на Мешчиите, тъй като по това време аяните и управляващи власти 
са били под непрекъсната заплаха от все по-зачестяващите въстания, движения, войни и 
разбойнически инициативи. В архитектурно-конструктивно отношение кулата представлява 
правилна призма с височина 13,4 метра, изградена от ломени камъни, споени с хоросан. 
Стените са с дебелина близо 2 метра. Етажите разделени чрез гредоред, а са свързани 
посредством еднораменна дървена стълба. Всеки един етаж е снабден с камина. В 
използваният и за отбрана трети етаж са обособени специални помещения, разположени в 
ъглите и в центъра на стените. Три от тях са издадени еркерно навън, като тежестта им се 
носи от конзоли, между които са оформени отвори за изсипване на горещи течности или за 
стрелба срещу противниците. Просторен купол, построен от дялани камъни върху четири 
сводести арки покрива третия етаж на кулата. Над купола се издигат две фигури във 
формата на призми. 
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 Използвани източници: 
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Кула_на_Мешчиите   

 

 Област Ловеч 
• Гробищната църква „Св. Параскева” (гр. Априлци) представлява трикорабна, 
едноапсидна постройка, спадаща към псевдобазикалния тип, която е почти изцяло вкопана в 
земята. Съдейки по архитектурния й стил изследователите отнасят изграждането на 
църквата към ранната възрожденска епоха. Храмът е подложен да две сериозни 
реконструкции. Първата от тях е направена през 1845г. най-вероятно поради направените по 
това време реформи в Османската империя, в резултат на които са регламентирани правата 
на християнското й население и започва интензивно строителство на църковни храмове. От 
западната страна на църквата е изградена открита галерия с аркада, а осветлението е 
подновено. Поради разрушаване на южната стена и сводовете се поражда необходимостта 
от нова реконструкционна намеса. Много интересна е изградената върху два кубически 
капитела каменна пластика. Този тип капители са изключително характерни за 
възрожденската епоха. За тяхната изработка е използван кафяво-сив пясъчник. В скосените 
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5


ъгли на храма са изработени триъгълни сфероидални пана, декорирани с растителни и 
животински мотиви и един човешки облик. 

 
Използвани източници: 
http://www.apriltsi.net/Туризъм/Поклоннически/item/355-Църква-Св-Петка-Параскева.html  

 

• Девическият манастир „Св. Троица„ (гр. Априлци) представлява комплекс, 
включващ еднокуполен храм, параклис “Св. Иван Рилски”, датиращ от 30-те години на 19 
век,  жилищни и стопански постройки. След Освобождението на България, църквата и 
жилищните сгради, прилежащи към манастира са реставрирани, благодарение на 
доброволния труд и даренията на местните хора. 
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http://www.apriltsi.net/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/item/355-%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвани източници: Използвани източници: 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/novoselski/index.htmhttp://www.pravoslavieto.com/manastiri/novoselski/index.htm 
http://svetimesta.com/Манастири/Новоселски%20манастир  

 

• Църква „Св. Николай Летни” (с. Гумощник) по своята архитектурна схема 
представлява трикорабната църква, изградена през 1839 г. на мястото на стар църковен 
параклис. Тя е с големи размери за времето си и понастоящем е обявена за паметник на 
културата.  
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http://www.pravoslavieto.com/manastiri/novoselski/index.htm
http://svetimesta.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80


Използвани източници: 
http://www.album.bg/angel.g/images/30203954/ 
http://www.troyan-bg.com/page.php?page=nikolailetni 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Гумощник  

 

• Архитектурен резерват Старо Стефаново (с. Старо Стефаново). Въпреки факта, 
че Старо Стефаново е архитектурен резерват той все още се населява от хора. В неговите 
граници са съхранени близо 100 паметника на културата, датиращи от началото и средата 
на 19 век. С най-голямо културно и архитектурно значение се славят храмът „Рождество 
Пресвета Богородица“ (1864г.), селската чешма (1830г.) и Поповото мостче (1824г.). Старо 
Стефаново прави опити да се самосъхрани, очаквайки по-добри времена, въпреки че е 
обявено за резерват преди близо 20 години. Все повече къщи се възстановяват, което 
позволява да се покаже тяхната красота в целия й блясък. 
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http://www.album.bg/angel.g/images/30203954/
http://www.troyan-bg.com/page.php?page=nikolailetni
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
Използвани източници: 
http://www.staro-stefanovo.com/ 
http://www.journeynotebook.com/poi/562/arhitekturen-rezervat-staro-stefanovo  
http://www.pepatabakova.com/Articles/view/563  

 

• Гложенски манастир „Св. Георги Победоносец” (с. Гложене) представлява 
комплекс, състоящ се от църква и двуетажни жилищни постройки, които оформят изцяло 
затворен вътрешен двор. Настоящата тясна и висока манастирска църква е изградена през 
30-те години на 20 век  на мястото стара църква, срутена от силно земетресение през 1913 г. 
Жилищните сгради са изградени през 1895 г. От времето на построяването на 
манастирската обител до ден днешен е запазен само тунелът „Просечник”, който е изсечен в 
скалата. През този тунел е осигурен единственият достъп до терасата. Оттогава датират и 
останките от малка по размери четвъртита кула с неправилни очертания. 
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http://www.staro-stefanovo.com/
http://www.journeynotebook.com/poi/562/arhitekturen-rezervat-staro-stefanovo
http://www.pepatabakova.com/Articles/view/563


 
Използвани източници: 
http://www.bulgariamonasteries.com/glojenski_manastir.html 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/glozhenski/ 

 

• Църквата „Св. Богородица” в Карлуковския манастир (с. Карлуково) е 
построена през 1600 г. и по своята архитектурна композиция представлява еднокорабна 
постройка с притвор, който е свързан с наоса. Олтарната част на храма е решена с една 
просторна полукръгла апсида и малка по размери проскомидийна ниша. В последните 
десетилетия на 19 век към първоначалната църква е пристроен паянтов притвор, който 
впоследствие е заменен с масивен. Покритието на храма е с полуцилиндрична форма, 
масивно и покрито от двускатен покрив. Първоначалната църква е изцяло покрита със 
стенописи. Обектът е за спешна реставрация. 
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http://www.bulgariamonasteries.com/glojenski_manastir.html
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/glozhenski/


 
Използвани източници: 
http://4coolpics.com/pics/0272/001620272824.jpg  
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=719  

 

• Градската баня „Дели хамам” (гр. Ловеч) е архитектурно-исторически паметник с 
национално значение, построен в периода 17-18 век. Архитектурната й композиция изцяло 
се вписва в цялостния изглед на квартал "Вароша", в който тя се намира. Куполът е решен с 
три различни по големина и форма барабана – осмоъгълен, 16-ъгълен и кръгъл, които 
преминават един в друг, като всеки един от тях разполага със самостоятелен покрив и 
корниз. Върхът на градската банята е завършен с латерна, която от вътрешната й страна е 
цилиндрична, а от външната шестстенна. Сградата е в сравнително добро състояние от 
гледна точка на дебелите каменни зидове – външни  1, 00 - 1, 20 м и вътрешни 0,80 - 0,90 м. 
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http://4coolpics.com/pics/0272/001620272824.jpg
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=719


Използвани източници: 
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1033757  
http://www.balkanassist.bg/regenerations/view/23/ 

 

• Църквата „Успение Богородично” (гр. Ловеч) представлява трикорабна, 
безкуполна сграда с масивни стени и покритие от дърво. Разполага с външно преддверие, 
полузакрита нартика и разположена над нея емпория,  която е отделена от наоса с дървена 
преграда. Олтарната част е изградена от разположена централно полукръгла апсида и две 
недълбоки ниши в протезиса и диаконикона. Храмът е вкопан в земята с три стъпала. В 
следосвобожденската епоха над наоса да изградени куполи. 
 

 
Използвани източници: 
http://www.panoramio.com/photo/44034800 
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=962  
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• Комплекс Драсова и Рашова къщи (гр. Ловеч)  
Драсовата къща е построена в началото на 19 век, като тя е една от най-

характерните и съхранени в архитектурно отношение сгради в Ловешка област. Част от 
къщата са приземие и жилищен етаж, който се състои от пет стаи, простиращи се от двете 
страни на просторен коридор. Много умело е използван и наклоненият терен, върху който е 
изградена къщата. Красивата фасада е завършена от чардак и подчардак, под които се 
намира голяма маза с дебели каменни зидове без прозорци и с двукрила врата. Интериорът 
изцяло пресъздава домашната уредба на богато търговско семейство от ловешкия край от 
времето на преход от възрожденски към типично градски бит, характеризиращ се със силно 
западноевропейско влияние. Тази промяна в домашния бит настъпва заедно с редица други 
обществено-икономически промени в българската държава в края на 19 и началото на 20 
век. 

Рашовата къща е изградена през 30-те години на 19 век. По своята архитектура тя 
почти изцяло наподобява Драсовата къща, като разположението и интериорното й 
разпределение отразяват домашния бит и култура на средно богато ловешко семейство 
интелигенти от 30-те и 40-те години на 20 век. За Расовата къща са типични боядисаните в 
бяло стаи и недокорираните дъсчени тавани. 
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Използвани източници: 
http://bulgariatravel.org/bg/object/159/Etnografski_muzej_Lovech 
http://varoscha.hit.bg/drasowa%20i%20ra6owa.htm  

 

• Къкренското ханче (с. Къкрина). С течение на времето сградата на Къкренското 
ханче се разрушава, а пожар, възникнал в началото на 20 век опустошава мястото до 
основи. През 1901 г. на мястото, където Васил Левски е заловен е поставена паметна плоча. 
Възобновяването на сградата в нейния автентичен вид стартира през 1926 г., а музеят в 
него отваря врати на 10.05.1931 г. Музейната експозиция пресъздава оригиналния вид на 
Къкренското ханче преди опустошителния пожар – кръчма и стая за спане. 
 

 
Използвани източници: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/Къкринско_ханче  
http://bulgariatravel.org/bg/object/98/Kykrinsko_hanche  

 

• Къщата на Мария Иванова Дочева /Йорговата/ (гр. Тетевен) е построена през 18 
век и представлява архитектурен паметник на културата с национално значение. Тя е 
запазила в себе си дърворезбованите тавани, мусандрите и всичко типично за тетевенската 
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http://bulgariatravel.org/bg/object/159/Etnografski_muzej_Lovech
http://varoscha.hit.bg/drasowa%20i%20ra6owa.htm
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http://bulgariatravel.org/bg/object/98/Kykrinsko_hanche


архитектура. Йорговата къща е единствената къща останала непокътната от опожаряването 
на Тетевен от кърджалиите в самото начало на 19 век. Тя пази спомена за най-страшното 
събитие в историята на града поколения наред. За нейното изграждане стари дюлгери 
умело съчетават камък и дърво и създават един истински шедьовър. Тя е двуетажна с пет 
помещения. Във външното й оформление впечатление правят издадените напред еркери и 
широкополи стрехи, подпряни от дървени конзоли и украсени от отточни корнизи. 
Понастоящем Йорговата къща е частна собственост, която е изцяло реставрирана и добре 
оградена. Поради своята впечатляваща архитектура, характерна за тетевенския край, дълги 
години сградата е използвана като творческа база на Съюза на архитектите в България. 

 
Използвани източници: 
http://www.teteven.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=944&Itemid=486&l

ang=bg 
http://purebulgaria.net/cities/1414/Йорговата_къща_–_Тетевен  

 

• Манастирската църква „Св. Илия” (гр. Тетевен) най-вероятно е построена през 17 
век. Към общата й конструктивна част в средата на 19 век е добавена втора постройка. От 
архитектурна гледна точка, църквата представлява триконхална постройка с купол, 
разположен върху висок барабан. В резултат на последвалото преустройство към западната 
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http://www.teteven.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=944&Itemid=486&lang=bg
http://www.teteven.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=944&Itemid=486&lang=bg
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й стена е добавена втора постройка с две странични полукръгли ниши (конхи) и купол, така 
че понастоящем църквата е петконхална без притвор. Откъм северната фасада е построена 
допълнителна конха, изпълняваща функцията на костница. Храмът е изграден масивно от 
камък, а за костницита са използвани тухли. Първоначалните стенописи по олтарната част 
на църквата датират от 17 век. През 19 век стартира процес по изписване на наоса, който 
обаче не е завършен. 

 
Използвани източници: 
http://www.teteven.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=184&lang=bg 
http://www.bulgariamonasteries.com/tetevenski_manastir.html 
http://hramove.pravoslavie.bg/?p=828  
 

• Хаджиивановата къща (гр. Тетевен) е изградена през 1848 г. Тя е двуетажна, като 
на втория етаж са обособени две жилища, свързани помежду си с просторен коридор. В 
непосредствена близост до него е построен кьошк, от който се открива изглед към 
градината. Откъм предната фасада, гледаща към улицата е направен още един кьошк, 
надигнат със стъпало от коридора и разделен от него с парапет. Неразделна част от къщата 
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е също така и голяма стая, характеризираща се със специфичен интериор в духа на епохата 
- миндери, мусандри, иконостас и прекрасно декориран с орнаменти таван. Първият етаж, 
съхранил до голяма степен автентичния си вид, е преустроен в механа. В неговата задна 
част са оформени входовете за горния етаж и две помещения, служещи за складове. Що се 
отнася до фасадното й оформление, Хаджиивановата къща се характеризира с хармонично 
спокойствие. Почти половината част от фасадата е обхваната от каменна облицовка. 
Изключително важно място в оформлението на старите тетевенски къщи заема чардакът, 
който тук е по-тесен от обичайното и служи най-вече като декоративен елемент. 
 

 
Използвани източници: 
http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Society/Morning/Pages/08_23_teteven.aspx 
http://bgglobe.net/bg/objects/view/3705/Хаджииванова-къща-Тетевенски-Балкан-град-Тетевен  
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