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Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена 
към устойчиво развитие  на територията 

(резюме) 

Анализът, изготвен в рамките на дейност 1 по проект “Умения Аркиландия – 
подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”, номер на договора  BG051PO001-
7.0.07-0013-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз, съдържа информация за подхода на интегрирана консервация на 
архитектурно наследство и добавяне на културна стойност на сградите за целите на 
постигане на устойчиво развитие на територията. Анализът е структуриран в следните 
тематични точки: 

• необходимост от консервация на архитектурното културно наследство, 
насочена към устойчиво развитие на територията; 

• същност на подхода за интегрирана консервация, прилаган при опазването 
на архитектурното културно наследство; 

• подходът за интегрирана консервация в европейски контекст; 

• възстановяване и поддръжка на местни исторически центрове – история и 
законодателна рамка в Италия и характеристики на подход Аркиландия, приложен в район 
Мармила, Сардиния; 

• ползи от прилагането на подхода за местните власти; 

• ползи от прилагането на подхода за местното население; 

• ролята на традиционните занаяти в подхода за устойчива интегрирана 
консервация; 

• консервация на културно наследство в България. 
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На първо място е разгледана необходимостта от консервация на архитектурното 
културно-историческо наследство. Настъпилото осъзнаване на тежестта на западането, 
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, поставя в криза модела за растеж, базиран на техническо-икономическия 
прогрес, характерен за целия модерен и индустриален период. Това осъзнаване 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 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. 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 е известно, 
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. Изградената в миналото среда автоматично притежава 
отличителните белези, характерни за устойчивостта. 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.  
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В точка 2 от анализа е разгледана същността на подхода за интегрирана 
консервация, прилаган при опазването на архитектурно кутлруно 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. 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. Интегрираната консервация на недвижимото 
културно наследство на дадена страна засяга на първо място нейните граждани. 
Интегрираната консервация е подход, който поддържа равновесие между човека и неговото 
традиционно обкръжение и способства за опазването на ценностите, наследени от 
миналото, върху които до голяма степен се градят качествата на околната среда.  

По нататък в анализа е разгледано развитието на подхода за интегрирана 
консервация в европейски контекст. Проследено е развитието на политиките, стратегиите и 
законодателните инструменти на европейско ниво, които целят да дадат на страните 
рамката, чрез която да работят за запазването на архитектурното си културно наследство и 
за постигане на устойчиво развитие на териториите. 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: 

• включване на архитектурното наследство в една обща политика за 
урбанизъм и благоустройство на териториите;  

• отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни 
работи; 
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• 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. 
 
Основно място в анализа е отделено на подробното изследване на практиката по 

възстановяване и поддръжка на местни исторически центрове и характеристиките на подход 
Аркиландия, приложен в район Мармила, Сардиния. Изследвана е законодателната рамка и 
дейностите на Местна Инициативна Група «Мармиле, Сарчидано, Арчи, Григине», която 
задейства процеса за възстановяване на територията посредством добавяне на културна 
стойност на стари, неподдържани, разрушени сгради. 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 е 
съвсем закономерно периодично да настъпват периоди на изменение (обичайни поддръжки, 
разширения или частични разрушения, промени на предназначението, промени на 
функционалността и др...), които отразяват промени в обществото и 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 
устойчивостта на дадена сграда се поставя на изпитание, като се проверява нейната 
способност за адаптиране и дълготрайност. Комбинацията «възстановяване – повторно 
използване» излиза на преден план под формата на културен модел. Ключовото място, 
което културата заема днес в процесите на развитие на повечето напреднали 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. Важно е 
културата да бъде разглеждана в по-широк смисъл, да се осъзнава истинското значение на 
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материалното културно наследство, което дава конкурентно предимство спрямо всички 
останали страни, нещо което все още е до голяма степен неизползвано.  

Планът за местно развитие на междупровинциалната МИГ Мармиле, Сарчидано, 
Арчи и Григине в рамките на общностната инициатива ЛИДЕР+ дава инструмента за това. 
Той предвижда реализирането на оперативен инструмент „за проучване и анализ на 
сградния фонд на старите населени места в 44 общини от зона ЛИДЕР+, насочен 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 
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. В тази връзка, прилагането на подходи подобни на 
предвидената в чл. 19 от Областен закон 29/98г. в Сардиния възможност общините да 
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създават „работилници за възстановяване на историческия център”, би могло да 
запълни описаната процедурна празнина в процеса по преодоляване на блокирането в 
трансфера „от теорията към практиката на възстановяването”. 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 прилагания 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 същество трябва да даде живот на една специализирана 
общност за усвояване на знания и умения. Ръководството и изработените на неговата 
база учебни програми биха могли да представляват полезен инструмент за подкрепа в тази 
посока.  

 В точки 5 и 6 от анализа се изследват ползите от прилагането на подхода на 
интегрирана консервация и добавяне на културна стойност на сградите за местните власти и 
за местното население. Тези ползи са разгледани в икономически, социален и културен 
аспект. Дадени са и примерни управленски стъпки за общините, които искат да защитят 
своите исторически архитектурни ресурси (идентифициране, инвентаризация, изработване 
на план за управление).  

Специално внимание в анализа е отделено на 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. 
Занаятите са съществена част от процесите по формиране и насърчаване на развитието на 
местната култура, както и от дейностите за повишаването на осведомеността на хората за 
тяхната история, традиции, познания; инструмент, който е бил използван в продължение на 



                  
 Европейски съюз                                                                                                                                                         Европейски социален фонд 
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стотици 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, с постигане на устойчиви във времето резултати.  

В последната точка на анализа са разгледани проблемите на консервация на 
културно наследство в България. Исторически е проследено развитието на архитектурата и 
на законодателството в областта на опазването на архитектурните ресурси; проблемите, 
пред които е била и все още е изправена страната; трудностите и за общините в 
съвместяването на процесите по опазване на архитектурното културно историческо 
наследство и процесите за развитие на територията.  

В анализа е даден и списък на архитектурни обекти – най-известните такива, 
повечето вече реставрирани и поддържани – в целевите територии по проекта, които са 
само част от огромния местен ресурс, който би могъл да бъде обект на интервенция, 
посредством прилагането на подхода за интегрирана консервация. 

 


