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Добри практики в областта на устойчивата интегрирана 

консервация и подобряването на възможностите за заетост и 

управление на територията 

 
 

Резюме 

 

 

Анализът, разработен по дейност 2 по проект„Умения Аркиландия – подкрепа за 

бъдещето чрез възстановяване на миналото”, номер на договор BG051PO001-7.0.07-

0013-С0001, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз, съдържа информация относно добри практики в областта на 

устойчивото интегрирано опазване на архитектурното наследство в комбинация със 

социални и икономически ефекти, като например подобряване на трудовата заетост и 

устойчиво териториално управление. 

Разработеният материал преминава през няколко последователни раздела, които логично 

се допълват взаимно. 

Първият раздел е озаглавен Архитектурно културно наследство на територията и се 

занимава с две основни дейности, свързани с културното наследство в рамките на дадена 

територия, а именно идентифициране на обекти и тяхната оценка.  

А) Идентифициране архитектурно културно наследство на територията: 

Тази част описва за какво едно изследване на културното наследство може да послужи - 

например като част от общинска стратегия за планиране и управление. Уточнено е, че 

изследването може да бъде инструмент за развитие и управление, който: 

o прави запис на начините на използване на земята в миналото и сега; 

o експонира плътността на уличната мрежа и подразделения, развитие и 

модели; 

o идентифицира чувствителните зони и спомага за насочване на бъдещото 

развитие; 

o демонстрира развитието на строителството, практики и елементи; 

o предлага нови възможности за обществена осведоменост относно 

местното културно наследство; 

o информира туристическата индустрия; 

o насърчава развитието на бизнеса. 

Изследването може също да се използва като инструмент за запазване на културното 

наследство, който: 
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� помага да се изработят общински цели за планиране съхраняването на културно 

наследство; 

� предоставя за оценка на съществуващите ресурси; 

� улеснява планирането на поддръжката, промяната на предназначението или 

разрушаването на ресурсите; 

� идентифицира потенциални исторически области, райони или междуулични 

пространства; 

� Идентифицира ресурсите и области, които потенциално са от обществено значение. 

Тази част също така обяснява как изследването на културното наследство може да бъде 

ресурс за публични и частни научни изследвания, които: 

• информират за развитието на пешеходни и автомобилни маршрути; 

• спомагат за идентифициране на потенциални историческите квартали; 

• предоставят информация на собствениците на недвижими имоти и предприемачи; 

• създават образователен ресурс за училищата и местните музеи; 

• осигуряват ресурс за исторически и генеалогични изследователи. 

Разделът продължава с продуктите от този вид изследвания, например такива 

нематериални ползи като насаждане гражданска гордост, като същевременно помага да 

се определи характера на региона, дава възможност за изследване на миналото и 

неговото опазване за бъдещето, засилва дейностите в посока местна идентифициране, 

като предлага обновено удещане за общност. 

Документацията на проучване е ключов компонент за направата на пълно проучване на 

културното наследство, тъй като официално записва цялата информация, събрана по 

време на процеса на проучване. Окончателният доклад е един по-задълбочен преглед на 

проучването, където се подчертават някои важни констатации. Този доклад с 

включените предварителни резултати, включително списък на места представляващи 

интерес, може да се използва като отправна точка за създаване на общински опис на 

културното наследство, което е следваща стъпка в създаването на общински регистър на 

историческите места. 

Този подраздел съдържа следните точки с подробни обяснения: 

- Елементи на проучването; 

- Видове проучвания на културното наследство; 

- Различия между проучванията в градски и селски територии; 

- Времеви график на проучването; 

- Проблеми свързани със сезона, които трябва да вземат под внимание, когато се 

прави проучване; 
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- Екип за извършване на проучването; 

- Бюджет за изследване на културното наследство; 

- Управление на проекта за проучване на архитектурното наследство; 

- Анкетни карти, които се използват в процеса на изучаване на архитектурното 

наследство на територията; 

- Анализиране на доказателства; 

- Попълване на анкетни карти за изследване на културното наследство. 

Този раздел после логически продължава с Б) Оценка на обекти - допустимост, 

значимост, интегрираност. 

Процесът на оценяване включва следните етапи: 

� определяне дали ресурсът е допустим - някои ресурси са недопустими при 

никакви обстоятелства, а други, които обикновено не са допустими, могат да 

бъдат класифицирани като изключение и включени при специални обстоятелства; 

� оценка дали един ресурс е значителен - трябва да бъде значим при най-малко 

един от пет стандартни критерия за значение, описани в анализа; 

� оценка на цялостност на ресурса - ресурсът трябва да съдържа тези исторически 

или автентични характеристики и материали, необходими му да представя своята 

значимост. 

Т.нар. опис на културното наследство всъщност представлява списък на ресурсите, 

които са исторически значими и които запазват физическите характеристики, които са 

им необходими да предадат своята значенимост. В една община това са ресурсите, които 

са били оценени и определени като допустими за общинските цели и работа в бъдеще. 

Има редица начини, по които една община може да се подготви за оценяване на 

историческите ресурси. Предложенията, изложени в анализа, са само примери, но може 

да помогнат на общините ефикасно и ефективно да оценят историческите ресурси. 

Накратко някои от подготвителните действия, предложени в анализа, са:  

• Създаване на консултативен съвет за културно наследство - основаването на 

консултативен съвет за културно наследство, съставен от професионалисти, 

заинтересовани държавни и общински служители, е от жизненоважно значение за 

една ефективна програма за управление на историческите ресурси. Този орган 

(съвет, борд, комисия) прави преглед на заявленията за избор, наред с други 

задължения, осигурявайки по този начин участие на общността в процеса на 

подбор, което е от съществено значение за успеха на програмата. Членовете на 

консултативния съвет за културно наследство трябва да са наясно с процеса на 

оценка и да бъдат запознати с историята на съответната община;  

• Разработване на формуляри за оценка - стандартните формуляри за номинация 

към списъка на общинското наследство и за определяне на общински 



    
Европейски съюз                                                                                                                      Европейски социален фонд 

 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

Европейски социален фонд  

Договор № BG051PO001-7.0.07-0013-C0001 

исторически обекти са от съществено значение за ефективността на общинската 

програма за историческо наследство. Попълнените формуляри трябва да 

включват информация за местоположението на обекта, история, външен вид, 

състояние и начин на използване. Общините трябва да приспособят тези 

формуляри, така че да отговарят на техните специфични нужди. При създаване на 

формуляра за оценка общините трябва да вземат под внимание попълнените 

полета, необходими за номинирането на един обект за включване в регистъра на 

културното историческо наследство. 

Разделът продължава с (1) оценка на допустимостта, (2) оценка на значимостта и накрая 

(3) оценка на интегритета на предварително избрани исторически обекти. 

Вторият основен раздел в този анализ е свързан с Реставрация и последващо 

използване на сгради. Той започва с подробно разглеждане на конструктивни системи 

от традиционното строителство, видовете къщи с дворове, тип "рalazzetto", 

характеристиките на материалите, които се използват за строителство в миналото, 

западане на традиционното строителство, характеристики на типичната архитектура в 

Сардиния, Италия. Тази част логично продължава с детайлен преглед на основните 

причини за западането на сградите, развитието на строителството и методите за 

възстановяване на архитектурното наследство в България. Последната точка тук е 

подробен списък от препоръчителни и непрепоръчителни възстановителни действия. 

Третият основен раздел в анализа е озаглавен Изграждане на културни области на 

територията. Той се занимава с за концепцията за културна област. Идеята за 

териториално управление с акцент върху опазване и съхраняване на архитектурното 

наследство има за цел да: 

- Да се разработят програми за идентифициране, опазване и съхраняване на 

местното културно наследство; 

- Планиране на активности, свързани с местното наследство, обекти, които са в 

съответствие с целите на общината; 

- Включва дейности по отношение на местното наследство в други общински 

планове и програми. 

Моделът на изграждане културни области на територии, в които има обекти на 

културно-историческото наследство, е добър модел за защита и опазване на културното 

наследство и едновременно с това за подобряване на икономическото състояние на 

региона. Политиките за култивиране икономическо развитие и съживяване на общността 

на конкретно място чрез изкуство и култура набират популярност. Културните области 

предлагат механизъм за постигане на тези цели чрез обединяване на множество видове 

бизнес, организации и общността в райони с потенциално значими културни ресурси. 

Културата има значение, не само защото тя представя антропологичния образ на 

материалния, духовния и социален живот на един народ, но и защото тя е основен 

ресурс за устойчив икономически растеж. В най-широкия си смисъл културата обхваща 

широка гама от характерни значения: историческо, политическо, правно, технологично и 
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артистично. Културата е капиталов актив, натрупан от една общност, чиито членове се 

обръщат към него, за да се идентифицира. Както може да се научи от съвременния 

италиански и международен опит, индустриални зони са се превърнали в добър пример 

за устойчив и ендогенен растеж. От тази гледна точка наличието на малки фирми е от 

съществено значение за една област, но присъствието на много малки фирми само по 

себе си не прави областта. Една от най-значимите характеристики на даден район е 

взаимозависимостта на фирмите в него: в този вид "индустриална атмосфера" лесният 

контакт благоприятства обмена на специализирани ресурси; непрекъснати и повтарящи 

се сделки карат информацията да циркулира. Вътре в областта е по-лесно да се намерят 

партньори, да се провери качеството на стоки и услуги и да подпише стандартизиран 

договор. Социалната общност на индустриалните райони се състои от големи семейства 

и фирми, в които е заето цялото домакинство, включително съпругата и децата. 

Мълчаливото знание, взаимно доверие и натрупването на социален капитал са общи 

черти на една местна общстност и култура. Освен това, когато повечето икономически и 

човешки ресурси са местни, икономическият процес става самовъзникващ. Разбира се, 

такъв процес изисква постоянното адаптиране, но силните предимства при 

предоставянето на технологични иновации, обмен на информация, диференциация на 

продуктите, регулиране на пазара и насърчаване на характерни културни връзки са 

надеждни гаранции за устойчив растеж. 

Културните области са удобно място, където се произвеждат стоки въз основа на 

съществуващата култура и местната интелектуална традиция, помагайки както на 

страните в преход и на развиващите се страни да се справят с новата форма на 

международна конкуренция, която се основава повече на избора на добри идеи/качества 

отколкото на по-ниските разходи за труд. 

Превръщането на културно-историческото наследство в ориентирани към печалба 

увеселителни паркове без необходимото внимание относно дългосрочното въздействие - 

т.е. социална устойчивост, въздействие върху динамиката на недвижими имоти и 

общественото използване на пространството и др., може да бъде много опасно. 

Анализът след това продължава със споменаването на някои примери, които са с 

неприятен привкус и всъщност са имали негативен ефект върху общността, като също 

така продължава с подробно представяне на три отлични примера за инициативи, 

фокусирани и ориентирани към устойчиво развитие, а именно развитието на град 

Валенсия (Испания), на конгломерат Нюкасъл на Тайн - Гейтсхед в Англия и град Линц 

в Австрия. 

Четвъртата част в анализа - Работна сила в сектора на опазване на архитектурното 

културно наследство, дава подробности относно експертите, които са основно 

ангажирани в областта на опазването на архитектурното наследство в България. Това са 

хора, които са преминали обучение в официалното и неформалното образование най-

вече в областта на архитектурата и строителството. Квалифицираният персонал може да 

си намери работа в строителни фирми (в зависимост от техните ресурси), които 

Камарата на строителите отбелязва, че могат да изпълняват определен тип строителни 

дейности. Тъй като проектът "Умения Archilandia" се фокусира върху стари сгради, 
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някои от които може да са обявени за паметници на културата, опазването и 

възстановяването трябва да се извършва от компании, които са получили съответните 

разрешения за работа с тези обекти. Дори и ако тя не е паметник на културата, една 

стара сграда трябва да бъде ремонтирана от хора, които разполагат с необходимите 

умения, знания, като например знания и умения за традиционни техники, използвани в 

строителството в различни исторически периоди; традиционни строителни материали; 

специфични въпроси, които могат да възникнат при възстановяването на стари сгради. В 

България строителните фирми, които са регистрирани в Камарата на строителите и 

могат да извършват ремонти на сгради, които са обявени за паметници на културата, са 

доста много – общо 163. Въпреки това въпросът дали служителите, работещи в тези 

компании, са наистина квалифицирани за извършване на реставрация и консервация на 

стари сгради, остава без отговор. 

Отскоро такива специализирани обучения започнаха да се предлагат в България: 

- Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото 

културно наследство, организиран от Националния институт за недвижимо културно 

наследство и института “Екол де Шайо” в Париж, Франция. Курсът се провежда от 

2000 г. насам и е с продължителност две години. Досега той е провеждан общо 

четири пъти, а броят на обучените архитекти е 57; 

- Магистърска програма по „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”, 

водена във ВСУ „Любен Каравелов”, София. Програмата е в рамките на 4 семестъра 

и до момента са осъществени два приема; 

- В Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, се провежда 

специализиран курс „Реставрация на архитектурните паметници”; 

Налице са и редица специализирани курсове в областта на професионалното обучение, 

които засягат частично проблемите на реставрация на стари сгради. Определено можем 

да кажем, че пазарът разбира необходимостта от добре подготвени и квалифицирани 

хора, които да могат качествено да работят в областта на реставрацията и консервацията 

на стари сгради и недвижими паметници на културата. Още повече, че през 2013 г. 

списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) бе 

допълнен с две нови професии в сферата на строителството по предложение на 

обучаващи институции в партньорство с бизнеса. Това са "Реставратор-изпълнител" и 

"Техник-реставратор" на обекти от културното наследство - недвижими културни 

ценности. 

Реставратор-изпълнителят реставрира конструктивни елементи на сгради, съоръжения и 

обекти от културното наследство - недвижими културни ценности, като изпълнява 

кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, дърводелските работи, полага 

мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и 

декоративни работи. Част от уменията, които трябва да бъдат усвоени при обучение по 

професия "Реставратор-изпълнител”, посочени в държавното образователно изискване 

(ДОИ) за придобиване на квалификация по тази професия са: "реставрира 

конструктивни, пластично-художествено декоративни, елементи на сгради от 
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културното наследство - недвижими културни ценности"; "изпълнява покриви с каменни 

плочи или с турски керемиди", "сглобява дървени покривни конструкции, гредоред и 

дървени стълби, изпълнява дюшеме и черен под".  Всички знания и умения на 

Реставратор-изпълнителя са описани в държавното образователно изискване (ДОИ) за 

придобиване на квалификация по тази професия. 

Петият и последен раздел Добри практики в областта на възстановяването на 

архитектурно наследство, развитието на човешките ресурси и управлението на 

територията представя няколко такива добри практики, а именно оригиналния и 

пилотен проект Аркиландия, проект „Стари занаяти” (Аntichi Мestieri project), проект 

„Култура” и проект Обучителни материали за устойчиви сгради (TTSB - Training Tools 

for Sustainable Buildings). 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Зинев Арт Техноогии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната 

политика.” 


