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МОДУЛ 1: „ОЦЕНКА НА АРХИТЕКТУРНИ КУЛТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА” 
 
 

Време за представяне 8 учебни часа. 
 
 

1. Въведение в понятието културно‐историческо наследство 
 

Понятието  е  дефинирано  по  различен  начин  в  различните  държави  и  от 
различните  институции,  които  засягат  въпросите  с  опазването  на  културно‐
историческото наследство. Това понятие включва огромно многообразие от обекти 
/от  различни  исторически  периоди,  типология,  функция  и  т.н./.  Говори  се  за 
архитектурни  паметници,  паметници  на  културата  и  др.  Общият  признак  е,  че  те 
притежават  доказана  културно‐историческа  стойност.  В  България  е  възможно 
придобиването на статут «Паметник на културата», което разграничава този обект 
от подобни, без наличието на този статут. 
    

Според международна харта за консервация и реставрация, Венеция, 1965  г. 
обектите, които представляват културно –историческо наследтсво са:  

- носители  на  духовни  послания  от  миналото,  живи  свидетелства  на 
вековните  традиции,  отговорност  на  човечеството  пред  бъдещите 
поколения  да  придаде  тези  ценности  в  цялото  богатство  на  тяхната 
автентичност; 

Понятието  „паметник  на  културата”  включва  не  само  отделната  архитектурна 
творба, но ансамбъли, който съдържа свидетелства за определена цивилизация, за 
забележителен  еволюционен  процес  или  за  дадено  историческо  събитие.  Това 
понятие  обхваща  творения,  които  с  течение  на  времето  са  придобили  културно 
значение.  Хартата  формулира  съвместно  в  международен  мащаб  ръководните 
принципи на  консервацията и реставрацията на паметниците на  културата,  които 
всяка страна да може да прилага в зависимост от своята култура и традиции. 
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Определението,  което  ICOMOS  (международен  комитет  за  паметниците  и 
забележителните места) е възприел като работно, за да се избегнат затрудненията, 
предизвиквани  от  използването  на  различни  критерии  в  отделни  страни  и  в 
рамките на отделни култури е: «творби на архитектурата  със  забележителна 
стойност и природни феномени». 

 
 

2. Необходимост от интегрирана консервация 
 

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.1 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  интегралната  консервация,  които  всяка  страна  се 
ангажира  да  прилага.  Тези  принципи,  препотвърдени  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”). 

Декларацията  от  Амстердам  подчертава  необходимостта  от  изработване  на 
политики, целящи да осигурят опазването на традиционната прилежаща среда на 
историческите  градове  и  старинните  квартали  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.  Но  основата  на 

 
1 “Cultural heritage and local development: a guide for local governments”, Published by Craterre-
ENSAG/Convention France-UNESCO, 2006  
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адаптирането на законодателните и регламентарни системи към изискванията на 
интегралната консервация е изложена по‐ясно в Резолюция 76 (28). 

 
Тази  резолюция  отрежда  на  интегрираната  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, операците 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: 

• интегралната  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; 
• интегралната  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 
интегралната  консервация  на  архитектурното  наследство.  Те  трябва  да  се 
намесват пряко в 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. 
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3. Принципи в  опазването на архитектурните обекти 
 

Основните  принципи  в  опазването  на  архитектунрите  обекти  могат  да  бъдат 
обобщени както следва: 

• Паметникът е неделим от историческата епоха, за която свидетелства, и от 
средата,  в  която  е  разположен.  Налице  е  неделимост  в  архитектурно‐
художествения  синтез  на  обектите  ‐  скулптурните,  живописните  или 
декоративните  елементи  –  са  част  от  културно‐историческата  стойност  на 
архитектурния паметник. 

• Уважение към автентичността и традиционните материали.  
• Уважение  към  ценните  приноси  на  всички  епохи  в  изграждането  на 

паметника, тъй като не стиловото единство е целта на реставрацията.  
• Всички работи по консервацията, реставрацията и разкопките трябва винаги 

да  се  придружават  от  точна  документация  под  формата  на  аналитични  и 
критични отчети, илюстрирани с чертежи и фотоси. 

 
 
4. Методика за изучаване на архитектурните обекти2 

 
Преди да се започне изучаването на архитектурните паметници е добре да се 

дефинира  обекта  на  изучаване  –  затова  и  бе  отделено  внимание  в  т.  1  на 
дефинирането на понятието архитектурни паметници. 

Трудност  при  изучаване  на  архитектурните  паметници  поражда 
обстоятелството,  че обектът  трябва да бъде разглеждан като обособена  творба и 
едновременно  с  това  като  част  от  историко‐архитектурния  процес.  Но  само  така 
може да се достигне до относително обективни оценки за неговата стойност като 
паметник  и  до  яснота  за  мерките,  които  трябва  да  бъдат  прилагани  за  неговото 
опазване (консервация, реставрация, адаптиране към съвременните изисквания и 
пр.). 
 
 
 

Равнища на изучаване 

 
2 Вж. Коева, М. „Методика за изучаване на архитектурните паметници” 
http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/metodika.htm 
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Първото  равнище  можем  да  определим  като  равнище  на  описание  и 
първична систематизация. На него се извършват редица операции, които имат за 
цел да “подготвят” обекта за анализ. 

1. Събиране  на  исторически  данни  за  създаването  и  живота  във  времето  на 
обекта (отнемане на части от него, пристроявания, промени във функциите 
и пр.). 

2. Библиографиране на съществуващите писмени материали. 
3. Фотодокументация. 
Второто  равнище  е  онова,  на  което  обектът  се  връща  във  вида  преди 

материализацията му. 
1. Архитектурно заснимане ‐ извършване на измервания, чрез които се достига 

до проектната форма на обекта ‐ план, фасади, разрези, детайли. 
2. Фотограметрия. 
3. Компютърен модел. 
Трето  е  равнището,  на  което  се  изучават материалите,  от  които  е  изпълнен 

обектът, тяхното състояние и необходимостта от подмяна. 
Четвърто е равнището на системно‐структурен анализ. 
На  това  равнище  се  извършват  успоредно  две  “операции”:  обектът  се 

анализира  като  самостоятелен  и  като  част  от  архитектурно‐художествените 
процеси 

1. Анализ  на  утилитарно‐функционалната  структура,  която  се  сравнява  с 
еталоните  на  времето,  когато  обектът  е  създаден,  а  също и  с  еталоните  и 
идеала на времената, когато е съществувал и е бил променян. 

2. Анализ  на  композиционната  структура  (архитектурна  композиция, 
стилистика, естетически качества). Сравнения с еталоните и оценка. 

3. Изучаване и оценка на обекта като част от урбанистична или териториална 
структура. 

4. Обектът, разгледан на концептуално‐символно равнище, т.е. като участие в 
духовното развитие на обществото  (социална  група,  народност,  нация или 
цялото човечество). 

За да могат да се извършат операциите, предвидени на това равнище,  трябва 
да  се  разполага  с модели на  съответните  процеси  (исторически,  архитектурни),  с 
които да се сравнява обектът. 

Пето  равнище  ‐  на  участие  в  съвременната  култура,  което  определя 
възможностите на обекта да бъде приобщен към потребностите на съвременното 
общество (познавателни, утилитарни и пр.). 

Обобщаващото  равнище  на  анализ  и  оценка,  е  равнището,  на  което  се 
определя категорията на обекта като паметник, като паметен знак на развитието, 
от  което  зависи  неговата  по‐нататъшна  съдба.  Ако  познанията  ни  в  дадения 
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момент  не  са  достатъчни,  обектът  трябва  да  бъде  определен  като  артефакт  и 
запазен без намеси. 

Пример за сградата на жп гарата: http://www.rail‐infra.bg/assets/....pdf 
 
 
5. Изследване на обектите на територията  

 
Изследването  на  културното  наследство  може  да  се  използва  като  част  от 

общинската  стратегия  за  планиране  и  управление.  То  също  така  може  да  бъде 
инструмент за развитие и управление, който: 

• записва историческото и настоящото използване на земята; 
• представя  гъстотата на  застрояване на  улиците,  развитието и моделите на 

застрояване; 
• идентифицира  проблемните  зони  и  спомага  за  насочване  на  бъдещото 

развитие; 
• демонстрира развитието на строителство, практики и елементи; 
• предлага  нови  възможности  за  обществената  осведоменост  по  отношение 

на местното наследство; 
• информира туристическата индустрия; 
• насърчава развитието на бизнеса. 
Изследването може да бъде инструмент за запазване на наследството, който: 
• помага  за  създаването  на  общински  цели  за  планиране  на  действията  по 

съхранение на наследството; 
• предоставя възможности за оценка на съществуващите ресурси; 
• улеснява  планирането  на  поддръжката,  промяната  или  разрушаването  на 

ресурсите; 
• идентифицира  потенциални  исторически  области,  райони  или  улични 

пейзажи; 
• идентифицира ресурсите и областите,  които  са  с  потенциално обществено 

значение. 
Изследването на наследство може да бъде ресурс за публични и частни научни 

изследвания, който: 
• информира за развитието на пешеходни обиколки и екскурзии; 
• спомага за идентифициране на потенциални историческите квартали; 
• предоставя информация на собствениците на недвижими имоти и бизнеса; 
• създава образователни ресурси за училища и местни музеи; 
• осигурява ресурс за исторически и генеалогични изследователи. 

 

http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/OP/%D0%96%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80.%20%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206.pdf
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Крайните продукти на изследването  
Задълбоченото  изследване  на  общността  има  и  нематериални  облаги,  като 

например: 
• Засилва  чувството  на  гордост  у  местното  население,  помагайки 

същевременно за дефинирането на характера на района; 
• Позволява изследване на миналото с цел запазването му за бъдещето; 
• Подпомага  инвестирането  в  процеса  на  формиране  на  местната 

идентичност,  като  предлага  по‐добро  усещане  за  общност  между  хората, 
живеещи в района.  

По‐конкретните  резултати  от  едно  подобно  изследване  са  съпътстващата 
документация  и  финалния  отчет.  Документацията  от  изследването  е  ключов 
компонент,  защото  формално  записва  цялата  информация,  събрана  по  време  на 
процеса на изследване. Документацията на изследването включва: 

• Форми за описание на наследството;  
• Информация  за  местоположението  на  архитектурните  ресурси,  техните 

характеристики, състояние и история; 
• Снимки, документиращи състоянието на архитектурните ресурси; 
• Архив на копията от документите, снимките и негативите; 
• Исторически документи.  
Финалният  отчет  представлява  задълбочен  анализ  на  обектите  на 

архитектурно наследство, намиращи се на територията. Този окончателен доклад, 
включващ  идентифициране  и  на  местата,  представляващи  най‐голям  интерес, 
може  да  бъде  използван  като  първа  стъпка  за  създаване  на  „Инвентар”  на 
общината  за  архитектурните  ресурси,  с  които  разполага  и  впоследствие 
„Официален регистър на архитектурното наследство”. 
 

5.1 Елементи на изследването  

Обхватът  на  изследването  зависи  най‐вече  от  работа  на  терен  и  начина  на 
попълване на документацията – това са ключовите елементи, които предопределят 
неговото  качеството.  Полевата  работа  (визуалното  изследване  и  описание  на 
ресурса)  изисква  хората,  включени  в  проучването да посетят  обекта на място,  да 
запишат  спецификите  в  неговото  местоположение,  архитектура  и  състояние,  в 
резултат на което да изготвят фотографски профил на сградата.  

Изследването  (историческият  анализ  на  сградите)  изисква  от  екипите  да 
открият и анализират информация за собствеността върху сградата, за строителя и 
архитекта,  за важните дати и събития в живота на сградата,  за хората,  свързани с 
нея през годините. 
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5.2 Видове изследвания на архитектурното наследство 

Най‐общо  изследванията  на  архитектурното  наследство  могат  да  бъдат 
разделени на два вида: познавателно и задълбочено изследване. 

Познавателното  изследване  се  отнася  до  намиране  на  обща  информация  за 
обектите,  докато  задълбоченото  освен  общите  сведения  за  обектите,  включва  и 
детайлна  информация  за  техните  характеристики,  за  заобикалящата  ги  среда  и 
развитието  им  през  годините.  Задълбоченото  проучване  трябва  да  осигури 
подробна  информация  за  архитектурните  обекти  на  дадена  територия  и  да 
създаде подробен досие за всеки един от тях. Този тип изследване изисква време, 
значителни финансови ресурси и висококвалифициран персонал.3  

Задълбоченото  изследване  би  трябвало  да  се  планира  внимателно  по 
отношение на  време на провеждане и  зони на интерес. Добре е да  се определи 
целеви исторически период (или периоди), от който да се изследват всички обекти 
на територията на общината, за да може организацията на работата да върви по‐
гладко – например една област на изследване би могла да се стесни като се избере 
период преди 1965 г. или период между 1914 г. и 1919 г., разглеждайки ресурсите, 
построени по време на Първата световна война.  

За да се минимизират рисковете при провеждане на изследването на сложни 
градски  центрове  и  големи    провинциални  райони,  тези  области  биха  могли  да 
бъдат  разделени  на  по‐малки  и  по‐лесно  обработваеми  зони,  които  да 
представляват  и  отделни  фази  на  едно  цялостно  изследване  на  територията. 
Дефинирането  на  тези  зони  би  могло  да  се  осъществи  на  база  на  географско 
разположение,  стадии  на  развитие  на  сградното  строителство,  гъстота  на 
застрояване  и  други  подобни.  За  да  се  подпомогне  определянето  на  зоните, 
Общината би могла да проведе познавателно изследване на територията.  

Познавателното  изследване  е  общ  поглед  върху  общинския  сграден  фонд. 
Неговата  цел  е  бързо  да  идентифицира  потенциални  значими  ресурси  на 
определена  територия.  Обикновено  се  провежда  с  цел  да  се  подпомогне 
определянето  на  параметрите  на  задълбоченото  изследване,  да  се  дефинира 
неговият  обхват.  Слабостта  на  този  метод  на  изследване  е,  че  той  се  базира  на 
визуалните  характеристики  на  сградите.  Ако  значимостта  на  ресурса  се  крие  в 
характеристика,  различна  от  архитектурата –  например  свързаност  с  историческо 
събитие  или  личност  –  тогава  сградата  може  да  не  бъде  идентифицирана  като 

 
3 Вж. „Identifying Historic Places”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
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значима за територията посредством този метод. Това изследване винаги изисква 
детайлно проучване на архитектурното наследство след това.  То е само отправна 
точка за създаване на подробен анализ на наследството на територията.  

Познавателното  изследване  може  да  е  от  полза  и  когато  времето  и 
финансовите  ресурси  изискват  по‐немащабно  проучване.  Още  повече,  когато  е  е 
необходимо: 

• такова  проучване  да  бъде  направено  експедитивно  –  например  при 
опасност някои от архитектурните ресурси да бъдат разрушени; 

• обхватът на изследването на архитектурното наследство да се стесни, за да 
се улесни проучването по области и по видове сгради например;  

• изследването  да  се  фокусира  само  върху  по‐важните  ресурси  на 
територията, особено когато гъстотата на нейното застрояване не е голяма. 
Например в  град  с 2,000  структури 70%  от  сградите може да  са построени 
след  1980  г.,  20%  между  1960  г.  и  1980  г.  и  10%  преди  1960  г.  Общината 
може да избере да изследва  задълбочено  само  сградите преди 1960,  а  за 
останалите  сгради  да  се  проведе  само  по‐опростено  опознавателно 
проучване.  

 

5.3  Разлики  между  урбанистичните  изследвания  и  изследванията  останалите 
територии 

Урбанистичните  изследвания  и  изследванията  на  останалите  неурбанистични 
територии  в  провинцията  са  различни  и  могат  да  изправят  изследователските 
екипи  пред  редица  предизвикателства.  Достъпът  до  архитектурните  ресурси    в 
градски  условия  е  сравнително  лесен,  тъй  като  екипите  могат  да  работят  от 
тротоарите  или  улиците.  Докато  при  изследване  на  архитектурни  обекти  в 
неурбанистичен район на изследователите може да се наложи да навлязат в частна 
собственост (земя), за да могат да достигнат до ресурсите, за което да им е нужно 
позволение.  

Видовете архитектурни ресурси в отделните зони също са различни.  Затова е 
необходимо  екипите  да  бъдат  предварително  подготвени  за  теренна  работа,  в 
зависимост от местоположението на ресурсите.  
 

5.4 Времева рамка на изследването  
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Обикновено най‐подходящото време за изследване на архитектурните ресурси 
е  пролетта  или  есента.  Добре  е  инспекцията  на  обектите  и  снимките  да  бъдат 
направени  при  хубаво  време  без  наличие  на  светлосенки  от  дървета  или 
растителност.  Зимата  и  лятото  са  периоди,  подходящи  за  историческото 
изследване, попълване на документацията и изготвянето на докладите.  

Продължителността  на  изследването  на  архитектурните  ресурси  зависи  от 
неговия обхват и вида на персонала, включен в него. Едно проучване, например на 
малък град с по‐малко от 1000 обекта, може да отнеме около 4 месеца, но голям 
град с няколко различни зони може да се изследва в продължение на година или 
повече и да изисква наемането на по‐многоброен  и висококвалифициран екип.4  

Провеждането на изследване на архитектурното наследство изисква детайлна 
работа във всеки аспект, така че при неговото планиране е добре да се заложи по‐
дълъг период на изпълнение.  
 

5.5 Проблеми на времето, които следва да се вземат предвид при провеждането 
на изследване в различните сезони 

Пролет: Бури и дъжд. 
Лято:  Горещина и разлистена растителност,  която може да пречи на снимките 

на обектите. 
Есен: Растителност, студ и ранен сняг. 
Зима: Сняг, лед и студ. 
Няма сезон, който да не е съпроводен с предизвикателства. Доколкото времето 

е  по‐умерено  през  пролетта  и  есента  и  растителността  не  е  толкова  буйна,  тези 
сезони са най‐подходящи за изследване.  

 

5.6 Екипът, ангажиран в изследването 

Изследването на архитектурното наследство е специфична работа, изискваща 
ангажирането на специализиран персонал, който да може да изпълни различните 
видове задачи, присъстващи  за едно изследване:  
1. Общински координатор – той трябва да може да: 

• Обясни и промоцира проекта на изследване сред общността и медиите; 

 
4 „Identifying Historic Places”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
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• Работи съвместно със специалист в областта на архитектурното наследство в 
процеса на организиране, провеждане и оценка на изследването; 

• Изработи ясни правила на работа и детайлизиран план, който да се следва 
по време на изследването; 

• Изготви стратегия за работа с екипа и доброволците, които биха могли да се 
включат като допълнителна помощ в изследването; 

• Управлява ежедневните аспекти на работата по изследването, включително 
и полевата работа; 

• Организира и надзирава процеса по филмиране на обектите; 
• Управлява  съхранението  и  регистрирането  на  събраната  информацията  и 

всички материали, свързани с изследването; 
• Може да отговаря на възникнали въпроси от страна на полевите екипи; 
• Администрира бюджета на проекта.  

 
2. Консултанти, специалисти по архитектура и архитектурно наследство  

Консултантите  са  необходими  дотолкова,  доколкото  изследването  на 
архитектурните  ресурси  на  територията  изисква  специализирани  познания  – 
инженерни, архитектурни, конструктивни, относно обектите.  

Ролята  на  консултантите  е  да  работят  съвместно  с  екипа  на  общинската 
администрация  и  да  подкрепят  координатора  на  проекта.  Знанията,  които 
консултантите  могат  да  използват  в  проекта  по  отношение  на  „разчитане  на 
сградите”  са  незаменими,  за  да  се  изпълни  едно  изследване  на  архитектурното 
наследство  на  територията.  Консултантите,  специалисти  по  архитектурно 
наследство могат да подпомогнат общината в няколко направления:  

• Да участват в дейностите по популяризиране на проекта; 
• Да отговарят на въпроси, които биха могли да възникнат от полевите екипи 

на изследването; 
• Да изготвят или да участват в изготвянето на стратегия за ефективна полева 

работа, времеви графици и форми за събиране на информация за обектите; 
• Да подпомагат координатора на изследването в събирането на информация 

от страна на полевите екипи; 
• Да подпомогнат изработването на форми за използваното оборудване;  
• Да изработят учебна програма и да участват в обучението на екипите, заети 

в полева работа и изследователите; 
• Консултантите могат да окажат помощ и при възникването на проблеми  и 

трудности, в процеса на осъществяването на изследването, полевата работа 
и попълването на информационните форми; 
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• Да подпомагат работата, за да може тя да бъде изпълнена в необходимите 
срокове; 

• Да  осигуряват  качествен  контрол  на  работата,  включително  и  върху 
снимковия материал; 

• Да  следят  начина  и  качеството  на  попълване  на  информационните 
формуляри за обектите;  

• Да събират обратна информация от персонала и доброволците, ангажирани 
в изследването; 

• Да  изготвят  междинен  и  краен  доклад  с  оценка  на  работата  по 
изследването,  който да е съобразен с изискването на Общината и да бъде 
предоставен на координатора на проекта; 

• Да изготвят професионален анализ и обзор на основните данни;  
• Да подпомогнат създаването на информационна база данни, от която да се 

изведат  специфичните  обекти,  представляващи  интерес  за  територията  и 
общината.  

3. Персонал и доброволци: 
• Екипи за полева работа 
• Изследователи 

 
Необходимостта  от  персонал  в  изследването  на  архитектурното  наследство, 

зависи  от  обхвата  на  проекта,  времето  за  провеждане  и,  разбира  се,  от  вида  на 
самото изследването (дали говорим за урбанистично изследване или изследване в 
неурбанистичните територии).  

В градски условия един изследовател на терен може да изследва между 20 и 
25 обекта за един пълен работен (8 часов ден). В неурбанистичните територии по‐
реалистично е да се смята, че един изследовател на терен може да покрие около 
10 обекта за ден.  

Изследователската  работа  също  изисква  доста  време.  И  отново  броят  на 
изследователите  зависи  от  тяхната  компетентност,  умения  и  способности  и  от 
обхвата на проучването. Изследването може да изисква пътуване и използване на  
материали, представляващи допълнителни разходи. За да се работи качествено е 
необходимо  изследователите  (независимо  дали  са  наети  или  доброволци)  да 
работят целодневно, тъй като разпределянето на изследователския процес на по‐
кратки периоди бави работата, а получените резултатите не са така обхватни.   

Често  общината  може  да  изиска  изследователите  на  терен  да  ползват  свой 
собствен транспорт по време на изпълнението на проекта. Ако полевата работа се 
върши през пролетта или лятото, дори и студенти могат да бъдат наети като екип 
по проекта. Студентите по архитектура и история може да са много подходящи.  
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Доброволците,  включени  в  изследването,  могат  да  спестят  доста  пари  от 
бюджета,  а  в  същото  време  да  представляват  много  ценен  източник  на 
информация.  Добре  би  било  това  да  са  местни  хора,  които  са  запознати  с 
историята на територията и обектите.  

За да се максимизира ефективността на полевите екипи е добре да има ясно 
разбиране за задачите и отговорностите на всеки един.  
 

5.7 Бюджет на изследването на архитектурното наследство   

За  да  се  осъществи  изследването  общината  трябва  внимателно  да  планира 
бюджета му. Разходите за изследването могат да варират в широки граници, така 
че  няма  определени  стандарти  за  видовете  разходи,  които  могат  да  бъдат 
направени.    Консултантите,  включени  в  проекта  могат  да  помогнат  много  при 
определянето на бюджета, който следва да е съобразен с обхвата на изследването, 
заплатите на екипите и консултантите и с  административните разходи.  
 

5.8 Управление на проекта за изследване на архитектурното наследство  

За целите на изследването трябва да се направи подробен работен план и да 
се изработи стратегия за изпълнението на всички дейности. Един идеален работен 
план следва да е разработен съвместно с общината и администрацията, която ще е 
ангажирана  в  изпълнението  на  изследването.  Работният  план  следва  да  взима 
предвид квалификацията на всеки един от хората, включени в проекта. В работния 
план  следва  да  са  отбелязани:  работната  методология,  необходимите 
инструменти/оборудване  за  работа,  разпределението  на  задачите  и 
отговорностите, детайлен работен план по дни и часове5.  

Полевата  работа  може  да  бъде  планирана  по  различни  начини:  улица  по 
улица,  по  посоки  (от  север  на  юг,  или  от  изток  на  запад),  по  райони  съгласно 
градоустройствения  план,  по  географско  разположение  на  обектите  (например 
махали). Инструментите, които са необходими за изпълнението на изследването са 
различни, но при всички случаи включват: наръчник за процедурите, консумативи, 
камери,  GPS,  административни  форми:  за  изминати  километри,  за  изработени 
часове, за използвана техника, за посетени обекти.  

 
5 Managing Historic Places: Protection and Stewardship of Your Local Heritage”, Municipal Heritage Partnership 
Program 2010 
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Работният  график  може  да  се  изготви  под  формата  на  календари,  които  да 
бъдат раздадени на всички участници в изследването.  

Добра идея е координаторът на проекта да има инструкции за всекидневните 
дейности по изследването на архитектурното наследство. Тези инструкции следва 
да покриват:  

• как ще бъде организирана полевата работа и как ще бъдат разпределени 
областите на изследване между хората; 

• как  и  кога  изследователите  на  терен  ще  се  сдобият  с  оборудването, 
картите, формулярите за попълване на информацията за обектите и т.н.; 

• как  и  от  кого  ще  се  получават  разрешенията  за  фотографирането  на 
обектите;  

• как да се планира денят на терен;  
• как ще бъде организирано попълването на информационните форми; 
• как  и  от  кого  ще  се  попълват  времевите  карти  на  персонала  и  пътните 

книжки.  
За  да  управляват  успешно  проекта  по  изследване  на  архитектурното 

наследство  общините  могат  да  разделят  ежедневните  задачи  на  различни 
категории:  офис  администрация,  разпределение  на  полевата  работа,  работа  с 
доброволците, организация на информацията от попълнените формуляри, работа 
със снимковия материал, финансово управление на проекта.  

Предишно изпълнени проекти  в  областта на изследването на  архитектурното 
наследство показват, че: 

• пространството  често  е  основен  проблем  –  мястото  за  съхранение  на 
формите с информацията за обектите, на снимките, на файловете с анализи 
на  обектите.  Този  аспект  от  изследването  също  изисква  предварителна 
подготовка  от  страна  на  общината.  Правилното  съхранение  на  събраната 
информация е от изключително значение, доколкото тя следва да остане и 
за бъдещите поколения; 

• адекватното  управление  и  навременният  надзор  на  работещите  водят  до 
по‐добро изпълнение на проекта; 

• записването  на  прогреса  на  работата  на  карта  в  голям  мащаб  действа 
окуражаващо на екипите; 

• позволяването  на доброволците да  извършват  работа  в  районите,  в  които 
живеят увеличава интереса им към работата;  

• регулярното провеждане на срещи между доброволците и наетия персонал, 
както и помощта, която оказва наетият персонал на доброволците повишава 
качеството на работата;  
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• активната  кампания  по  разпространение  на  информация  спомага  за  по‐
доброто изпълнение на проекта и включването на повече доброволци. 

 

5.9  Информационни формуляри,  използвани в изследването на  архитектурното 
наследство на територията   

Формулярите,  които се използват за събиране на информация за обектите на 
територията следва да съдържат: 

• информация за обекта:  
o Името на обекта; 
o Местоположението на обекта, ориентация в посоките (разположение на 

фасадата на изток например): 
o Адрес; 
o Тип на сградата; 
o Брой структури, включени в обекта; 
o Информация  за  това  защо  обектът  представлява  интерес  за 

изследването,  според  5  критерия:  тема/събитие/дейност; 
човек/институция;  дизайн  на  сградата/стил/строителство; 
информационен потенциал; забележителност/символична стойност.  

• фотографска информация за сградата/ите – снимките следва да са с ясен 
фокус, да представят всички елементи на сградата, да са направени в хубаво 
време,  за  да  се  виждат  отчетливо  всички  детайли.  Те  могат  да  бъдат 
направени с аналогова или дигитална камера, но ако се използва дигитална 
камера  снимките  не  бива  да  се  правят  с  определен  филтър  или  да  се 
обработват след като вече са заснети (от гледна точка на цветове, светлина, 
контраст и т.н.) Документирането на сградите посредством фотографии не е 
художествена  дейсност.  Важно  е  да  се  заснеме  сградата  с  всичките  й 
елементи  и  от  всички  страни.  Снимките  следва  да  са  направени 
систематично  от  различните  ъгли  на  виждане  на  сградата,  за  да  могат 
впоследствие лесно да се подредят. Препоръчително е фотографирането на 
двата противоположни ъгъла на сградата в един и същ момент – например 
на  югозападния  ъгъл  на  сградата  и  на  североизточния  ъгъл.  Винаги  в 
снимковия материал  следва  да  присъстват  всички  крила  и  допълнения  на 
сградата.  

• историческа  информация  –  историческата  информация  за  всеки  обект 
следва  да  съдържа  информация  за  конструкцията,  използването, 
собствениците, архитекта, строителя, занаятчиите (ако има такива, които са 
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работили  по  сградата),  историческите  събития  или  хора,  свързани  със 
сградата.  

 

5.10 Анализиране на фактите  

Следва да се има предвид, че е възможно информацията, събрана за обекта да 
не  е 100%  достоверна.  Често  са  налице  противоречиви факти  или дори фалшива 
информация.  Добре  е  във  формулярите  за  описание  на  обекта  да  присъства 
цитиране  на  използваните  източници,  за  да  може  ако  е  налице  противоречива 
информация,  тя  да  бъде  допълнително  проучена  в  други  различни  от  вече 
проверените източници).  
 

5.11 Попълване на изследователските форми за всеки един обект  

Изследователските форми за обектите следва да бъдат попълнени коректно и 
изцяло. Необходимо е да бъде съставена по една форма за всеки обект/ за всяка 
сграда. За обектите, които се състоят от повече сгради е необходимо да има поне 
една  обща  форма,  попълнена  с  библиографска  информация  (адрес  на  имота, 
местоположение,  брой  ресурси,  историческа  връзка  между  различните  сгради  в 
композицията).    За  всяка  една  сграда  в  групата  обаче  също  трябва  да  бъде 
попълнена  форма  и  то  възможно  най‐детайлно  с  всички  характеристиките  на 
сградата.  

За да  се осигури историческата достоверност на информацията  за  сградите е 
добре да се използват както първични, така и вторични източници на информация. 
Първичните източници на информация са източниците от историческия период на 
създаване на сградата. Вторичните източници са от различните периоди на живота 
на  сградата  и  могат  да  бъдат  официални  (архиви,  изследвания)  и  неофициални 
(истории, останали в паметта на хората, живеещи на територията).  

Провеждането  на  изследване  на  архитектурните  обекти  на  територията  е 
първата  крачка в  управлението на ресурсите.  Следващата  стъпка е да  се  създаде 
инвентар  на  изследваните  ресурси.  Изследваните  ресурси  следва  да  бъдат 
оценени  от  гледна  точка  на  тяхната  приемливост,  значимост  и  цялостност. 
Оценката  на  ресурсите  е  важна,  защото  съгласно  нея  общината  може  да  избере 
обекти,  с  които  да  работи  в  бъдеще  –  да  ги  реконструира  и  реставрира,  да  ги 
използва за културни дейности и прочие.  
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6. Оценка на обектите – допустимост; значимост; цялостност/непокътнатост  
 

Независимо дали става дума за кафене на ъгъла или богато украсена църква, 
сградите  имат  стойност,  която  е  важна  за  дефиниране  на  чувството  за 
принадлежност към общността. Процесът на оценка включва следните етапи6:  

• Оценка на ресурса от гледна точка на неговата допустимост за включване в 
списъка  с  важни  за  територията  обекти.  Не  всички  сгради  и  обекти  на 
архитектурното  наследство  са  подходящи  за  включване  в  инвентарния 
списък на общината. 

• Оценка на ресурса относно неговата значимост за територията.  
• Оценка на ресурса от гледна точка на неговата непокътнатост – в този етап 

следва да се прецени дали обектът притежава историческите и автентични 
характеристики  и  материал,  необходими  за  пресъздаване  на  неговата 
значимостта.  

Инвентарният  списък  на  архитектурните  обекти  на  територията  може  да 
включва  всички  обекти  на  територията  (в  зависимост  от  избрания  критерий  за 
ограничаване  на  обхвата  на  изследването,  разбира  се).  Но  етапът  на  оценка, 
следва  да  избере  онези,  които  са  наистина  значими  за  територията  и  с  които 
общината следва да работи в бъдеще.  
 

Има  редица  начини  общината  да  се  подготви  за  оценка  на  архитектурните 
обекти.  Представените  по‐долу  предложения  са  просто  примерни  и  са  дадени  с 
цел да подпомогнат администрацията в този процес.  

На първо място следва да се създаде група от специалисти (комитет, комисия), 
които  да  разполагат  с  необходимите  знания  по  архитектура,  инженерство, 
културно  наследство  и  които  да  са  в  състояние  да  оценят  обектите,  включени  в 
инвентарния списък. Този комитет може да включва и хора от общността, които са 
запознати с историята на територията и с интересните събития и личности, живели 
там.  Комитетът  следва  да  е  запознат  с  критериите  за  оценка  (или  да  работи 
съвместно  с  общината  и  консултантите  по  създаването  им),  тъй  като  хората, 
участващи в него ще са тези, които ще работят с информационните формуляри за 
обектите,  ще  разчитат  информацията  и  ще  избират  обектите  за  включване  в 
списъка със значими обекти за територията.  

На второ място следва да се изготвят форми за оценка на обектите. Тези форми 
следва да останат в архива на общината. След това трябва да се изработи работен 
график  за  осъществяване  на  оценките,  с  ясно  разпределение  на  отговорностите 

 
6 „Evaluating Historic Places: Eligibility, Significance and Integrity”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

между членовете на комитета. Разпределението на задачите може да се направи 
от една  страна по отношение на критериите на оценка  (определени специалисти 
да проверяват за значимост на обекта, други за непокътнатост), а от друга страна 
разпределението  може  да  се  направи  по  видове  обекти  или  да  се  избере  друг 
критерии  за  разпределение  на  работата.  В  крайната  оценка  и  решението  за 
включване  на  обекта  в  списъка  със  значими  за  територията  обекти  е  добре  да 
бъдат включени и представители на общината, доколкото те ще са тези, които ще 
определят  политиките  за  развитие  на  територията  и  бъдещата  работа  с  тези 
обекти.  
 

Оценка на допустимостта на обектите 
Не  всички  обекти,  които  са  включени  в  изследването  на  архитектурното 

наследство  на  територията  следва  да  бъдат  включени  в  списъка  със  значими 
обекти.  Общината  може  да  разработи  свои  собствени  критерии  за  допустимост, 
съгласно които да подбере обектите. За да се оцени допустимостта: 

• следва да  се опише обектът накратко  с неговите исторически и физически 
атрибути; 

• следва  да  се  прецени  дали  обектът  не  е  тип  и  вид,  който  е  изрично 
изключен от възможните обекти от интерес за общината – например:  

o Сгради, структури и обекти, които са извън общинската юрисдикция – 
това  може  да  са  обекти,  които  попадат  в  обхвата  на  изследването 
(исторически), но територията, на която са се случвали историческите 
събития и собствеността върху сградата към настоящия момент да не 
се намират под юрисдикция на общината.   

o Сгради, структури и обекти, които се намират в исторически паркове 
или селища – една от основните цели на създаването на регистър със 
сградите,  представляващи  интерес  за  общината,  е  да  се  насърчи 
запазването  (реставрацията  и  консервацията)  на  историческите 
сгради  като  жива  част  от  общността,  от  живота  на  хората.  За  да  се 
осъществи  тази  цел  е  необходимо  изкуствено  създадени  групи  от 
сгради, които са построени само за да представят миналото, да бъдат 
изключени от местата, преставляващи интерес.   

o Малки  и/или  подвижни  обекти –  обекти,  които  не  са  ситуирани  на 
определено място не са подходящи за включване в списъка с местата 
от  интерес  за  общината  (напр.  подвижни  скулптури,  мебели  или 
други декоративни обекти). Преместването на ресурс, извън неговата 
среда  ще  разруши  връзката  му  и  асоциациите  с  историческите 
събития и личности. 
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o Реплики – обекти, които са точно копие на сгради или други обекти, 
също трябва да бъдат изключени, тъй като не са автентични. 

o Човешки останки – също неподходящи обекти.  
Съществуват  и  обекти,  които  по  принцип  са  неподходящи  за  включване  в 

списък  на  архитектурното  наследство  от  интерес  за  общината,  но  могат  да  се 
направят и изключения: 

o Гробища  –  първоначалната  им  цел  е  хората  да  почитат  семейната 
история  и  да  представят  колективната  религиозна  и  етническа 
идентичност  на  общността.  Но  е  възможно  ако  гробището 
представлява  стойност,  отвъд  личните  или  фамилните  връзки,  да 
бъде включено като обект от интерес за общината.  

o Рождени места или  гробове – може да бъдат включени в  списъка с 
местата от интерес, ако няма друго, което да представя личността и 
историческата й стойност за общността.  

 
А) Оценка на значимостта на обектите 
Значимостта  на  обекта  се  съдържа  в  средата  или  местата,  както  и  в  самите 

ресурси. При оценката на значимостта следва да се прецени в какво се крие тя за 
всеки отделен обект – дали в историята на обектите, дали в тяхната архитектура и 
конструкция,  дали  в  приноса  им  за  развитието  на  местната  култура.  За  да  се 
направи  оценка  на  значимостта  на  ресурса  е  добре  да  се  сравни  той  с  други 
подобни  ресурси  на  територията.  Обектите,  които  ще  са  значими,  ще  са 
забележими,  редки,  единствени  по  рода  си  или  примери  за  важни  аспекти  в 
историята на територията и общината.  

Оценката  на  значимостта  на  ресурсите  на  територията,  включва 
преминаването през следните етапи:  

1. кой критерий за значимост се прилага? 
2. какъв е контекстът на ресурса? 
3. има ли ресурсът значимост за общината? 

 
Критерии за значимост  
Критериите  за  значимост,  представени  по‐долу  са  примерни  и  са 

индивидуално  достатъчни  (достатъчно  е  ресурсът  да  може  да  покрие  един  от 
критериите, за да се счете за значим, дори и да покрива повече от един).  

Тема/събитие/дейност:  Ресурсът  трябва  да  е  директно  свързан  с  тема, 
дейност,  културна  практика  или  събитие,  които  са  оказали  значително  влияние  в 
историята на формирането на общността и територията.  
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Човек/институция:  Ресурсът  трябва  да  е  директно  свързан  с  личност  или 
институция, които са оказали значително влияние в историята на формирането на 
общността и територията. 

Дизайн  на  сградата/стил/строителство:  Ресурсът  трябва  да  притежава 
отличителни  характеристики  на  стила,  дизайна,  метода  на  конструкция,  да 
представлява  резултат  от  работата  на  изтъкнат  майстор  или  да  притежава 
артистична стойност.  

Информационен потенциал: Ресурсът трябва да дава, или да има вероятност 
да даде, важна информация за историята на общината, за нейната праистория или 
естествена история. 

Забележителност/символична  стойност:  Ресурсът  трябва  да  бъде  особено 
важен  и  ярък,  и  трябва  да  е  придобил  специална  визуална,  сантиментална  или 
символична стойност, която надхвърля неговата функция.  
 

Контекстът на ресурса 
Под исторически контексти може да се разбира модели, теми или тенденции, 

които ни помагат да разберем по‐добре конкретен случай, ресурс или място и да 
оценим  неговото  историческо  значение.  За  да  се  разбере  контекстът  на  даден 
ресурс,  трябва  да  имаме  информация  за  периода,  историческите  теми  и 
географските  области,  с  които  е  свързан  ресурсът.  Това  включва,  наред  с  други 
неща,  социалната,  политическа,  икономическа,  художествена,  физическа, 
архитектурна, философска или морална среди, които са оказали и оказват влияние 
на  оригинала  и  текущата  природа  на  ресурса.  Контекстът  осигурява  рамката  за 
определяне  на  значимостта  на  даден  ресурс.  Всеки  един  от  гореспоменатите 
критерии  следва  да  се  прецени  в  даден  контекст.    Например,  обект,  който  е  от 
значение заради неговите архитектурни особености има съвсем различен контекст 
от обект,  който е  значим,  тъй като представлява дом на виден автор, дори и ако 
двете къщи са от един и същ период и стил и в един и същ квартал. Историите на 
тези две сгради са доста различни. За да се установи контекстът на ресурс, трябва 
да  се  определи  периодът  от  време,  през  който  ресурсът  е  придобил  своето 
значение  –  неговият  период  на  значимост.  Този  период  може  да  бъде  много 
различен, може обектът да е значим за едно събитие, но периодът да обхваща и 
стотици  години,  ако  това  е  праисторически  културен  пейзаж  в  процес  на 
разглеждане.  Ако  е  избран  повече  от  един  критерий  на  значимост,  възможно  е 
ресурсът да има повече от един период на значимост. 

При  изготвянето  на  контекста,  свързан  с  ресурс,  следва  да  се  имат  предвид 
важните  теми  в  историята  на  общината.  Нужно  е  да  се  включи  информация  за 
историята на общината,  която обяснява как ресурсът е уникален представител на 
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своята  тема,  място  и  време.  Може  да  бъде  добавена  и  следната  информация, 
доколкото, разбира се, тя се отнася до значението на ресурса: 

• Специални събития; 
• Дейности и приложение на обекта; 
• Влияние на технологията; 
• Аспекти на развитието; 
• Общи архитектурни стилове; 
• Строителни материали и методи; 
• Роля на важни лица или организации; 
• Културна принадлежност; 
• Политическа организация; 
• Социални или културни традиции; 
• Тенденции в регионалното и местното развитие; 
• Модели на физическо развитие; 
• Икономическо развитие; 
• Наличие и състояние на подобни ресурси; 
• Социална история. 

 
Б) Оценка на непокътнатостта/цялостността на обектите  
За да се включи ресурс в инвентара на архитектурното наследство на общината 

и да присъства като обект от интерес трябва не само да се покаже, че този ресурс 
притежава  един  или  повече  от  критериите  за  значимост,  но  също  така,  че 
разполага с достатъчно физическа неприкосновеност да предаде своята значимост. 
Един ресурс предава своето значение чрез физическите си черти, определяни още 
като  знакови  ‐  основните  елементи,  които  въплъщават  стойността  му  като 
исторически  ресурс.  Оценката  за  целостта  на  ресурса  винаги  се  основава  на 
разбиране  за  това  как  физическите  му  характеристики  са  свързани  с  неговото 
значение. 

Оценяването на целостта на ресурса включва три стъпки: 
• идентифициране  на  определящите  и  характеризиращите  елементи  на 

ресурса  и  оценка  дали  те  са  достатъчно  видими  да  предадат  тяхната 
значимост; 

• определяне  кои  са  приложимите  аспекти  на  целостта  по  отношение  на 
критерия за значимост, на който отговаря ресурсът и оценка дали ресурсът 
запазва тези аспекти на целостта; 

• крайна оценка за непокътнатостта на ресурса. 
За  да  се  оцени  целостта  на  ресурса  задължително  следва  да  се  направи 

посещение на място.  
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Аспектите на непокътнатостта/целостта на обекта са:  
1. Местополжение; 
2. Дизайн; 
3. Околна среда; 
4. Материали; 
5. Изящество на работата; 
6. Чувство, което предава обектът; 
7. Асоциации, които предполага обектът. 
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МОДУЛ 2: „Управление на архитектурните културни обекти на територията” 
 
 

Време за представяне 8 учебни часа. 
 
 
1. Същност на управлението на архитектурните обекти на територията 

 
Архитектурното наследство на територията, подобно на нейната история, може 

да  бъде  изключително  разнообразно.  Идеята  на  управлението  на  територията  с 
фокус опазването и съхраняването на архитектурното и наследство има за цел:  

• да  изработи  програми  за  идентифициране,  консервация  и  съхранение  на 
местното наследство; 

• да  планира дейности, включващи обекти на местното наследство ( и които 
да са съответстват на целите на управляващите органи); 

• да  включи  дейности  по  отношение  на  местното  наследство  в  други 
управленски планове и програми  (за жилищно строителство и настаняване 
напр.) 

 
Процесът  на  управление  на  архитектурните  културни  обекти  може  да  се 

обобщи в следните стъпки:  
• дефиниране  на  предмета,  целта,  действията  на  защита  на  архитектурните 

обекти; 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

                                                

• подготовка на управленските планове;  
• практически  стъпки  по  консервация  на  обектите,  промяна  на 

предназначението на обектите и употреба.  
• ползи от опазването и доброто управление на архитектурните обекти  

 

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 е сложен процес, взето на 

базата на културни, исторически и политически аспекти . То може да бъде описано 
като приключило успешно изразяване на смисъл и ценности.7 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 

 
7 Gustafsson, C., Ph.D. “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.p
df 

http://www.coast-alive.eu/sites/default/files/article/files/gustafsson_-_a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf
http://www.coast-alive.eu/sites/default/files/article/files/gustafsson_-_a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf
http://www.coast-alive.eu/sites/default/files/article/files/gustafsson_-_a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf
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показват най‐добрите практики.  Според  това, Фуско Жирард посочва,  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.8 

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 подчертава възможността за координация и кръстоска между 
различните  преживявания  по  стойностните  вериги.  Хоризонталната  интеграция 
осигурява  механизъм,  който  превежда  промени  в  движещата  сила  на 

 
8 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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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.9 

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 
овластявща  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)  . 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 порстранства по по‐конструктивен начин, веднъж включени, в рамките 
на "културната кутия" (виж Шотландската изпълнителна власт, 2002г.; DCMS, 2004г.; 
Dixon , 2006г.). 

В литературата могат да се открият множестов 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 

 
9 Johansson, Erika, Ph.D., “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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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.  Културния  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 следва10: 

• 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; 

• опазване  на  наследството  насърчава  културен  туризъм  ‐  големи  и 
малки  градове  с  всякакви  размери  могат  да  се  възползват  от 
възможностите  за  туризъм,  базиран  на  културното  наследство. 
Изследванията  показват,  че  туристите,  пътуващи  с  цел  културен 
туриззъм  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. 

                                                 
10 Municipal heritage partnership program, Canada’s Historic places, “Managing of historic places”, 2010 
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• 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 запазнето на местна идентичност на хората 
въз основа на добро познаване на тяхната уникална история; 

• исторически места са склонни да се събират хора от всички възрасти; 
• исторически  места  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: 

• 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 
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сграда  и  нейните  компоненти,  или  възстановяването  на  повредени 
строителни материали.11  
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. 

 
• Включване  на  местното  население  в  дейностите  по  консервация  и 

съживяване на архитектурните обекти 
 

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 

 
11 http://www.mhpp.ab.ca/benefits.html 

http://www.mhpp.ab.ca/benefits.html
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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. 

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 в 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 
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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 може12: 

• 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 процеса 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 допринасе 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 

 
12 “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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социалната  и  икономическата  история  на  общността,  културния  и  колективния 
характер,  сегашният  състав,  активите  на  общността,  физични,  биологични  и 
функционални характеристики на естествената екосистема 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 реставрацияата на сградният фонд често може да бъде 
ключов  компонент  на  съживяване  територията)?  Доколко  е  относима 
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)?  
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• 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? Който 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. 
6. Специфични характеристики на общността (например, броя 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). 
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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 нея дейности; 

• рационализиране  на  усилията  ‐  членовете  на  общността  може  да 
имат  специални  въпроси  или  притеснения,  които  взети  предвид  в 
проекта от самото начало може да депринесат за намаляване риска 
от неприемане на проекта и провал на инциативите 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 посрвдством 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  пецифична  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,  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  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 
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се  съхраняват  в  хранилище  заедно  с  пълнометражните  документи.  Ако  е 
необходимо, информациата може да бъде персонализирана по обществени 
групи, които имат   специфични характеристики (възрастни хора напр.). 

• 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 поставите  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. 

• 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. Зедно с общността те могат да се споразумеят за 
дневния ред, мястото и процеса на заседанията, както и начините за публикуване 
на информацията.  
 

2. Модел на изграждане на културни райони на териториите, на които са налице 
обекти на културното архитектурно наследство 

 
Моделът на изграждане на културни райони на територии, на които са налице 

обекти на културното архитектурно наследство е един добър модел за опазване и 
съхраняване  на  културното  наследство  и  едновременно  с  това  подобряване  на 
икономическото положение на региона. Политиките  за икономическо развитие и 
ревитализиране  на  общностите  въз  основа  на  регионални  ресурси  посредством 
изкуство  и  култура  придобива  все  по‐голяма  популярност.  Културните  райони 
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предлагат механизъм за постигане на тези цели чрез унифициране на множество 
бизнес структури, организации и самите общности в зони със значителни културни 
ресурси.  

Културата  е  от  значение  не  само  защото  представя  антропологическия  образ 
на материалния,  духовен и  социален живот на  хората,  но и  защото представлява 
базов  ресурс  за  устойчив  икономически  ръст.  Дефинирана  в  най‐широкия  й 
смисъл,  идеята  за  културата  обхваща  широк  кръг  от  идиосинкратични  значения: 
исторически,  политически,  правни,  технологични  и  артистични.  Културата  е 
капиталов актив акумулиран от общността, чиито членове се отнасят към нея, за да 
оформят своята идентичност.13 

Както  става  видно  от  наскорошен  опит  в  Италия  и  други  страни, 
индустриалните региони се превръщат в добър пример за устойчиво и ендогенно 
развитие.  В  тази  перспектива,  наличието  на  дребни  фирми  е  от  особено  голямо 
значение за региона, но само по себе си не оформя такъв. Една от най‐смислените 
характеристики на региона е взаимообвързаността между фирмите в него: в  този 
тип  „индустриална  атмосфера”  честите  контакти  благоприятстват  обмена  на 
специализирани ресурси; повтаряемите и продължителни във времето транзакции 
подпомагат циркулацията на информация. В рамките на региона е по‐лесно да се 
намерят  изпълнители,  да  се  провери  качеството  на  стоките  и  услугите  и  да  се 
сключат стандартизирани договори. Социалният хабитат в индустриалните региони 
е  съставен от  големи фамилии и  от фирми,  в  които  е  заето цялото домакинство, 
включително майките и децата. Тихото познание, взаимното доверие и трупането 
на социален капитал са сред широко разпространените черти на местната общност 
и култура.  

Освен това, когато повечето от икономическите и човешки ресурси са местни, 
икономическият  процес  става  ендогенен.  Естествено  такава  еволюция  изисква 
продължителна  адаптация,  но  сериозните  предимства  на  предоставянето  на 
технологични иновации,  споделяне на информация, диференциране на продукти, 
регулиране  на  пазара  и  насърчаване  на  идиосинкратични  културни  връзки  са 
надеждни гаранти за устойчиво развитие (Piore и Sabel, 1984г.).  

Културните  райони  са  удобно  място,  където  се  произвеждат  продукти, 
основаващи  се  на  съществуваща  култура  и  интелектуални  местни  традиции, 
подпомагащи икономики в преход или развиващи се такива да се справят с новите 
форми на международна конкуренция,  които  се базират по‐скоро на подбора на 
по‐добри идеи/качества отколкото на по‐ниски разходи за труд.  

Превръщането  на  обекти  на  архитектурното  наследство  в  ориентирани  към 
печалбата  паркове  за  забавления,  без  обръщане  на  подходящо  внимание  на 

 
13 „Културни региони и икономическо развитие” Уолтър Сантагата, Универитет в Торино, Италия 2004г.  
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дългосрочните  ефекти  –  например  социална  стабилност,  въздействие  върху 
динамиката  в  търсенето  и  предлагането  на  недвижима  собственост,  социално 
ползване  на  пространството  и  прочие  –  обаче може  да  бъде много  опасно  (виж 
Sacco и Tavano Blessi, 2005а)  

Развитието на системен регион може да се реализира със старт отдолу нагоре 
или обратно,  в  зависимост  от  специфичния  контекст, макар  че дори  в  случаите  с 
подход  отдолу  нагоре,  рано  или  късно  някоя  агенция  или  координираща фигура 
поема  лидерството  в  процеса  без  изцяло  да  неутрализира  самоорганизираното 
развитие.  Този  случай  е  типичен  за  ситуации,  при  които  участниците  пионери  са 
частни  (фирми,  организации с идеална цел,  университети и обучаващи центрове, 
културни институции и прочие), а публичните такива се включват на по‐късен етап: 
това е по‐типично за северно‐европейските случаи, макар че подобни се намират и 
в останалите части на Европа. Вторият посочен вариант изцяло представя ситуации, 
при  които  инициаторът  е  публична  фигура,  която  постепенно  въвлича  частни 
организации  в  една  споделена  визия  за  местно  развитие  –  този  вариант  е  по‐
типичен, макар и не единствено, за европейския контекст.  

Започвайки  от  мета‐преглед  на  съществуваща  литература  и  практически 
случаи,  Сако  и  съавтори  (2007б)  идентифицират  дванадесет  стратегически 
измерения, които може да се считат за значителна генерализация на специфичните 
рамки  на  теоретичните  подходи  на  Флорида,  Портър  и  Сен  и  които  заедно 
обхващат  сложен  набор  от  условия,  позволяващи  жизнеспособно  и  устойчиво 
развитие  на  динамиката  на  един  системен  културен  район;  ясно  е,  че 
комбинацията от такива условия ще бъде изключително идиосинкратична за всеки 
конкретен контекст: 

1. Качество на културното предлагане (ККП) 
Наличието  на  културна  среда  от  организации  и  институции,  които 

представляват  и  организират  местната  креативна  база,  докато  в  същото  време 
предоставят  предизвикателни  културни  стандарти,  превръщащи  културното 
предлагане в достъпно за по‐широка, но и по‐специфична глобална публика; 

2. Качество на местното управление (КМУ) 
Една  или  повече  местни  администрации  се  ангажират  с  укрепването  на 

координацията  и  сътрудничеството  между  местни  участници  във  връзка  със 
споделена, социално значима визия за развитие, основаващо се на знанието; 

3. Качество на създаването на знания (КСЗ) 
Съществуването  на  стабилна  база  от  организации,  предлагащи  обучение, 

проучвания и трансфер на знания в поне няколко различни сфери на дейност; 
4. Развитие на местно предприемачество (РМП)  
Наличието  на  (според  заслугите)  възможности  и  база  за  развитие  на  нови 

предприемачески проекти от страна на местни жители в научни сектори; 
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5. Развитие на местни таланти (РМТ) 
Съществуването  на  стимулираща  и  мотивираща  социална  и  културна  среда, 

която  насърчава  и  възнаграждава  изграждането  на  надарени  и  креативно 
талантливи младежи, предлага възможности за демонстриране на резултатите от 
тяхната работа и тяхното представяне пред квалифицирани оценители; 

6. Привличане на външни фирми и инвестиции (ПВФИ) 
Изграждане  на  правни,  финансови,  логистични,  социо‐културни  условия  за 

външни  фирми,  в  областта  на  научните  дейности,  да  се  установят  в  района,  а 
външни капитали да бъдат инвестирани на местна почва; 

7. Привличане на външни таланти (ПВТ) 
Създаване  на  логистични,  социо‐културни  условия  за  оформящи  се  и  вече 

признати  таланти  да  се  установят  или  поне  да  се  включат  в  местната  среда  за 
целите на развитието на тяхната професионална кариера и взаимоотношения; 

8. Управление на социални критики (УСК) 
Разглежда културни и научни дейности като базови, широко‐експериментални 

средства за медиация и рехабилитация на социално‐критични ситуации; 
9. Изграждане на умения и обучаване на местната общност (ИУО) 
Формиране и изпълнение на общностни инициативи, насочени към системно и 

широкообхватно акумулиране на нематериални активни, специално по отношение 
на достъпа до научен опит; 

10. Въвличане на местната общност (ВМО) 
Промотиране на екстензивно и всеобщо участие и включване на всички местни 

общности в научните инициативи и практики; 
11. Международни мрежи (ММ) 
Предоставяне  на  стабилна  мрежа  от  местни  участници  с  допълващи  се 

стратегически  интереси  и  насърчаваща  тясно  и  редовно  сътрудничество  и 
координация на техните дейности; 

12. Външна мрежа (ВМ) 
Установяване на гъста и стабилна мрежа от отношения с голям брой различни 

регионални  контексти,  характеризиращи  се  със  сходни  склонности  към  научни, 
културни, социални и икономически ориентации. 

 
• Видове културни райони 
• Индустриални  културни  райони:  събират  професионалисти  в  сферата  на 

технологиите и предприемачеството, за целите на създаването на център за 
културно производство;  

• Институционални  културни  райони:  въртят  се  около  една  конкретна 
организация, която монополизира зоната на културно производство;  

• Музейни културни райони: обхващат кампус от музеи за общността;  
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• Градски  културни  райони:  изграждат  или  за  производители  или  за 
потребители  на  култура.  Културните  райони  за  производители  изискват 
повече  време  и  по‐дългосрочни  ангажименти.  Културните  райони  за 
потребители  често  се  изграждат  с  идеята,  че  ще  започнат  да  генерират 
приходи от самото начало. Планирането на градски културни райони следва 
да  постигне  баланс  между  успешното  набиране  на  професионалисти  в 
креативната  сфера  и  подобряване  на  достъпа  и  възможностите,  които 
културният район предлага на общността като цяло  

 
 

3. Включване на архитектурните обекти в туристически дейности  
 
Възстановяването на архитектурните обекти е необходимо, за да се запазят за 

поколенията и да може тяхната стойност и история да бъде оценена от различните 
представители на общността. Доброто управление на обектите изисква също и да 
им  се  вдъхне живот –  тези  обекти  да  се  изпозлват  за  различни  цели,  доставящи 
различни  по  вид  ползи  за  различните  участници  в  процеса.  Включването  на 
обектите в дейности, свързани с туризъм е една от възможностите наистина да се 
оживи не само конкретен обект, но и целия район около него.  

Архитектурните обекти могат да бъдат именно тези изходни обекти, които да 
привличат  туристическия  контингент  в  дадена  дестинация.  Чрез  ресурсите  се 
извършва  психофизично  възстановяване  и  разширяване  на  познанията  на 
туристите – пряко и косвено, посредством предложените на тяхна основа услуги. За 
изпълнението на посочените функции тези обекти трябва да притежават качества 
за задоволяване на рекреационните потребности на туристите.  

Реалното  включване  на  обектите  в  туристическото  обслужване  предполага 
последователност, в която се разграничават следните етапи: 

• предтуристически етап – обектът съществува самостоятелно, но почти не се 
посещава и използва от туристите; 

• валоризационен  (оценъчен)  етап  –  извършва  се  специализирана 
туристическа  оценка  и  се  определят  основните  видове  рекреационни 
дейности, които могат да бъдат практикувани; 

• етап на пълноценно туристическо усвояване и използване с осигуряване на 
цялата гама от услуги. Едва при този етап обектите като ресурси на туризма 
започват да изпълняват основните си функции – да насочват туристическите 
пътувания и да удовлетворяват вече изградените потребности на туристите. 
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За да изпълняват ролята на туристически обекти, възстановените архитектурни 
обекти е необходимо да притежават някои общи свойства и характеристики: 

• атрактивност  ‐  атрактивността  на  туристическите  обекти  и  явления  се 
разбира  като  субектно  ‐  обектно  отношение.  То  се  определя  от  същността 
(характера) на обектите, съвременното туристическо търсене (по‐специално 
избирателността  на  действителния  и  потенциалния  туристически 
контингент), географското положение и готовността на обектите за участие в 
туристическото потребление (Бъчваров, 1987); 

• капацитет ‐ изразява се чрез количеството, броят на туристите, които могат 
да ползват даден ресурс на определена площ за определено време; 

• динамичност  –  обектите  следва  да  могат  да  се  променят  както  под 
въздействието на външни фактори,  вътрешни фактори,  така и под влияние 
на  промяната  в  представите  и  ценностите  на  посетителите  и  местното 
население. 

• инфраструктурна  осигуреност  –  архитектурните  обекти  са    фиксирани  в 
пространството,  което изисква  туристът физически да  се  придвижи до  тях, 
затова е необходимо да се осигури добър и лесен достъп. 

• многократност  на  използването  –  архитектурните  обекит,  които  се 
изпозлват  като  туристически  ресурси  следва  да  могат  да  се  използват 
многократно,  без  това  да  влошава  техните  качества  и  да  се  отрази  на 
възприятията  и  задоволеността  на  туристите.  Това  може  да  се  осъществи 
само  ако  не  се  допускат  действия,  при  които  те  да  бъдат  нарушени  или 
безвъзвратно променени. 

 
В  някои  случаи  ефектът  от  туризма  е  силно  негативен  и  се  достига  до 

разрушаване на ресурсите, които са били първоначална причина за възникване на 
туризма.  Въз  основа  на  степента  на  използване  на  ресурсите,  техните  свойства  и 
капацитет  е  необходимо да  се  определи  правилен  режим  за  тяхното  ползване  и 
опазване. 

Независимо  от  потенциалната  атрактивност  на  архитектурните  обекти  като 
туристически ресурси, преди те да бъдат включени в туристическото обслужване, е 
необходимо да бъде извършена оценка на техните свойства. Подобна оценка има 
два основни субекта – от една страна е необходимо те да бъдат оценени от гледна 
точка на потребителите, а от друга, от гледна точка на организаторите на туризма.  

Оценката на ресурсите има няколко аспекта: 
• медико‐биологичен  (как  ресурсите  въздействат  върху  здравето  и  общото 

физическо състояние на туристите); 
• социално‐психологически  (как  ресурсите  въздействат  върху  психиката  и 

познанията на посетителите); 
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• технико‐икономически  (оценка  на  ресурсите  от  гледна  точка  на 
възможностите  за  тяхното  икономическо,  техническо,  устройствено  и 
експлоатационно усвояване). 

Оценката  може  да  се  извърши  както  по  отделни  видове  ресурси,  така  и 
комплексно.  

 

4. Изготвяне на SWOT анализ за потенциала на обектите 
  
SWOT  анализът  е  средство,  чрез  което  може  да  се  определи  стратегията, 

мястото  и  посоката  на  развитие  на  една  компания,  продукт,  проект,  индивид 
(кариера), а в конкретния случай и на архитектурен обект. 

Проучването на вътрешната и външна околна среда е важна част от процеса на 
стратегическото планиране. Факторите от вътрешната за изследвания обект околна 
среда  обикновено  биват  класифицирани  като  силни  страни  (S  =  strengths)  или 
слабости (W = weaknesses), докато тези от външната за обекта околна среда биват 
класифицирани  като  възможности  (О  =  opportunities)  или  заплахи  (Т  = 
threads).Такъв анализ на стратегическата околна среда се нарича SWOT анализ.  
SWOT анализът предоставя информация, която помага на собственика на обекта да 
сравни  своите  ресурси  и  възможности  с  конкурентната  околна  среда  в  която 
работи. 

Този процес осигурява задълбочено разбиране за мястото на обекта на пазара, 
както  и  проучване  на  вътрешните  и  външни  елементи,  с  които  трябва  да  се 
съобрази собственика в бъдеще при вземането на решения. Този анализ предпазва 
от това работата и усилията по възстановяване на обекта да останат изолирани, без 
връзка с околната среда и нуждите на общността. 

Ролята  на  SWOT  анализа   е  да  събира  информация  от  околната  среда  ,  да  я 
анализира и да разграничи кои са вътрешните проблеми (силни и слаби страни) и 
външните (възможности и заплахи). След това SWOT анализът може да помогне да 
се  реши  дали  информацията  насочва  към  нещо,  което  би  допринесло  да  се 
постигнат  набелязаните  цели  (силна  страна  или  възможност),  или  насочва  към 
препятствие, което би трябвало да бъде преодоляно или вредното му въздействие 
минимизирано за да се постигнат желаните резултати (слаби страни или заплахи). 
Когато правите SWOT анализ, помнете, че S и W са ВЪТРЕШНИ,  а O и T са ВЪНШНИ .  
Конкретните стъпки в изготвянето на SWOT анализ могат да бъдат подредени както 
следва: 

• формулиране на целите ‐ първата ключова стъпка във всеки проект е да сте 
наясно какво правите и защо. Целта за провеждането на SWOT анализ може 
да бъде широка и тясна,  обща или специфична, но тя трябва да бъде ясно 
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очертана и дефинирана пред всички заинтерсовани лица, участващи в SWOT 
анализа; 

• провежане  на  проучване  и  събиране  на  информация  ‐  подготовката  на 
данните, които ще бъдат използвани в SWOT анализа е жизнено важен етап, 
ако искаме анализът да бъде ефективен и да даде продуктивни резултати. 
Тази  задача  би  трябвало  да  бъде  разпределена  сред  участниците.  Тази 
подготовка може да бъде извършена на два етапа:  

o проучвателен,  последван  от  събиране  на  данни.  На  този  етап  е 
необходимо  да  се  съберат  данни,  които  имат  отношение  към 
поставената  цел,  от   архивните  файлове  на  общината,  опита  и 
знанията  на  заети  лица  в  сектора,  първични  и  вторични  данни, 
бизнес планове, маркетингови и финансови документи и т.н. ; 

o детайлен,  последван от  анализ на  събраните данни. През  този етап 
би трябвало да се анализират данните и да се направят изводи, да се 
извлечат идеи,заявления и т.н.,  които могат да представляват силна 
страна, слабост, възможност или заплаха.  

Събирането на информация за силните страни и слабостите би трябвало да се 
фокусира  върху  вътрешните  фактори  като  ресурси  и  активи,  или  тяхната  липса. 
Събирането  на  иформация  за  възможностите  и  заплахите  би  трябвало  да  се 
фокусира върху външните фактори.2  

• Създаване  на  работна  среда  ‐  през  този  етап  участниците  би  трябвало  да 
разменят идеи и мнения. Препоръчва се да се прави SWOT анализ по време 
на  събрания  (уъркшоп).  Добре  е  да  се  създаде  такава  атмосфера,  в  която 
хората  да  могат  свободно  да  се  споделят  мнения  и  информация  и  да  се 
позволи  на  учасниците  свободно  да  изразят  това,  което  мислят,  че  е 
правилно, без да бъдат критикувани.  

• изготвяне  на  списък  на  силните  страни,  слабостите,  възможностите  и 
заплахите и оформяне в SWOT матрица14  

Когато  говорим  за  осъществяване  на  SWOT  анализ  по  отношение  на 
архитектурни обекти конкретните стъпки, описани по‐горе може да се дефинират 
по‐конкретно като: 

• изучаване  на  предисторията:  кратък  статистически  портрет  на  града:  тази 
част съдържа информация за демографските, социалните и икономическите 
аспекти  на  града,  описанието  на  основните  процеси  и  проекти  за  градско 
устройство; 

• статистически поглед върху някои клонове на частни културни и творчески 
индустрии: тази част от анализа следва да съобщава поредица от статистики 

 
14 http://www.innosupport.net  

http://www.innosupport.net/
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и  информация  за  икономическата  динамика  на  изкуството  и  културния 
сектор  в  града  и  неговите  райони,  заедно  с  данни  за  организирането    на 
културни събития в града;  

• състояние  на  обществения  културен  сектор:  тази  част  от  анализа  се 
занимава  с  основните  градски  институции,  работещи  в  областта  на 
изкуството и културата, както и наличието на места за този вид дейност;  

• представяне на  обекта  и  околностите му:  в  тази  част  следва да  се  опишат 
основните  особености  на  района  на  действие  и  обектите  в  него,  като  се 
обърне  особено  внимание  на  присъстващите  функции  и  теми,  и  на 
градските и архитектурни особености на мястото; 

• SWOT  матрица:  представяне  на  силните  и  слаби  страни  по  отношение  на 
проекта  за  конкретен  обект  и  възможностите,  както  и  заплахите  от 
контекста. 

 
SWOT  матрицата  за  архитектурните  обекти  може  да  изглежда  по  следния 

начин: 
 
Фактор  Силни 

страни 
Слаби страни Възможности Заплахи 

Градска среда  Достъп до 
комуналн
и  услуги; 
изградени 
тротоари; 
и др. 

Изолация  на 
обекта  от 
живота  на 
града  –  като 
местоположе
ние  и  като 
дейности,  в 
които  е 
включен. 

Наскоро 
приети 
планове  за 
градоустройст
во  на  зони,  в 
близост  до 
обекта. 

Ако 
градоустройствен
ите  дейности  не 
засегнат  обекта, 
неговата 
изолация  ще 
стане  още  по‐
голяма. 

Транспортна 
система  и 
достъп  до 
обекта 

Изграден
и  са 
спирки  в 
близост 
до обекта. 

Част от обекта 
е  изрично 
затворена  за 
достъп.  

Има 
възможност  за 
свързване  към 
метро.  

Отдалеченост  от 
важни  градски 
транспортни 
точки.  

Социоикономиче
ска система 

Налице  са 
културни 
институци
и, 
работещи 
на 

Културните 
институции  са 
фокусирани 
основно върху 
своята  работа 
в 

Атрактивност 
на  мястото 
като 
местоположен
ие. 

Твърде  високи 
разходи за живот 
там  –  наем  и 
покупка  на 
жилище; 
ограничен достъп 
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мястото.   международе
н  контекст  и 
не  се 
интересуват 
от нуждите на 
местната 
общност. 

на 
висококачествен
и  услуги  в 
района.  

Култура  и 
изкуство 

Мястото  е 
атрактивн
о  за 
хората, 
работещи 
в областта 
на 
културата 
и 
изкуствот
о.  

Ниско ниво на 
интеграция 
между 
изпълнителит
е  на  подобни 
дейности.  

Културната 
среда на града 
като цяло.  

Различна 
концепция  за 
общност  на 
хората,  които 
работят  там  от 
местната 
общност.  

Туризъм  Възможно
ст  за 
привлича
не  на 
различен 
континген
т  туристи 
–  не 
масови 
туристи.   

Като 
туристическа 
дестинация 
обектът  е 
просто  една 
от  многото 
които  се 
предлагат  в 
града  и 
района.  

Градът  и 
околностите са 
познати  на 
туристите.  

Липса  на 
достатъчно 
средства  обектът 
да  се 
позиционира  сре 
останалите 
туристически 
предложения. 

 
 
5.  Формиране  на  публично  частни  партньорства  за  целите  на  управление  на 
архитектурните обекти 

 
Публично‐частните партньорства (ПЧП) се постигат посредством договорености 

между  лица  от  държавния  и  частния  сектор  за  изграждане  на  обществена 
инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги.  
Важно  е  да  се  отбележи,  че  ПЧП  означава  социално  значима  услуга  или  услуга, 
която се ползла от множество хора да започне да се предоставя от частна фирма от 
името  на  държавата.  ПЧП  е  дългосрочно  договорно  отношение  между  лица  от 
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частниа  и  публичния  сектор  за  финансиране,  построяване,  реконструкция, 
управление и поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по‐добро ниво на 
предоставяните на обществеността услуги, свързани с тази инфраструктура.15  

Характерното за тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят 
инвестициите,  риска  и  отговорността  и  възнаграждението.  Те  могат  да  имат 
различно  предназначение,  но  обикновено  включват  финансиране,  проектиране, 
строителство,  експлоатация  и  поддръжка  на  инфраструктурни  обекти  и  услуги. 
Логиката,  която  стои  зад  изграждането  на  партньорствата,  се  състои  в  това,  че  и 
общественият,  и  частният  сектор  имат  свои  уникални  характеристики,  от  които 
произтичат  предимства,  свързани  с  определени  аспекти  на  предоставянето  на 
услуги  или  разработката  на  проекти.  Най‐успешни  партньорски  договорености  са 
тези, които използват силните страни на публичния и частния сектор за изграждане 
на взаимно допълващи се отношения. 

Ролята  и  отговорностите  на  партньорите  могат  да  бъдат  различни  при 
различните проекти. Но  според Евростат,  за да бъде класифицирана една  сделка 
като  ПЧП,  частният  партньор  трябва  да  поеме  строителния  риск  и  поне  един  от 
двата  риска  –  за  наличност  на  предоставяната  услуга  или  за  нейното  търсене. 
Именно идентифицирането, остойностяването и разпределението на рисковете по 
проекта  (т.нар.  матрица  на  риска)  между  партньорите  е  един  от  ключовите 
моменти във всяко ПЧП. 16 
 

Видове ПЧП и отношението им към сектора на възстановяване и управление 
на архитектурните обекти 

 
Типологизирането на ПЧП най‐често се осъществчва в зависимост от: 
• видовете  структури,  които  се  използват  за  да  се  увеличи  частното  участие 

при предоставянето на обществени услуги; 
• риска, който се прехвърля към частния партньор; 
• собствеността върху обекта на ПЧП.17 

 
Вид ПЧП  Описание на вида ПЧП  Пример  за  приложен 

модел  в 
консервационни работи

«Купуване‐Изграждане‐
Експлоатиране»  или 

• Най‐близо  до 
приватизация.  

Във  Великобритания  и 
Австралия, 

                                                 
15 Вж. Филипов, Л. „Криворазбраното публично-частно партньорство”, http://www.partnerships.bg  
16 Вж. Филипов, Л., пак там 
17 Вж. Агенция Стратегма „Модели на ПЧП – договорни и институционални партньорства” 

http://www.partnerships.bg/
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«Купуване‐Консервация‐
Експлоатиране» 

• Частен  инвеститор 
директно  купува 
архитектурния  обект,  със 
строги  изисквания  като 
сервитути  или 
стандарти за издръжка. 
• Често  единична 
сделка. 
• Собствеността 
може  да  бъде  пряко 
придобита или придобита 
от  трета 
страна.  
• Властовият  орган 
защитава  обекта,  за  да 
стане  предмет  на 
законодателството и да се 
спазят  стандартите  за 
опазване и поддържане.  

правителството  продава 
сгради  от  известно 
наследство, 
обременени  с 
изискванията  за 
опазване, 
задължаващи  новия 
собственик  да  спази 
специфичните 
стандарти  за    опазване 
съгласно 
законодателството.  

«Изграждане‐Притежаване‐
Експлоатиране‐
Прехвърляне», 
«Изграждане‐
Експлоатиране‐
Прехвърляне»  или 
«Изграждане 
(Консервация)‐
Експлоатиране‐
Прехвърляне»; 
«Изграждане‐Лизинг‐
Експлоатация‐Траснфер» 
или 
«Изграждане(Консервация)‐
Лизинг‐Експлоатация‐
Трансфер» 

• Частния  сектор  е 
отговорен за запазване на 
историческата  структура, 
нейното функциониране и 
управление  чрез 
дългосрочен  договор  за 
наем.  
• В  схемите  за 
регенериране  на  обекта, 
властта  остава  силно 
ангажирана  в  дизайна  и 
развитието на проекта,  за 
да  се  гарантира,  че 
историческите 
характеристики  на  тези 
структури,  остават  на 
разположение  на 
обществеността.  
• В  дългосрочен 

Тръстът  «UK  Vivat 
Thrust”  тръст  за 
опазване  на  сгради, 
който обикновено влиза 
в  25‐250  лизингови 
договора  с  частните 
собственици  на  малки, 
неизползвани  сгради 
или  по‐големи  имоти, 
собственост  на    органи 
на  местното 
самоуправление. 
Тръстът  косервира 
сградите  и  след  това  ги 
управлява  като 
краткосрочни 
ваканционни  места  за 
настаняване,  чрез 
тяхното  пускане  на 
пазара  посредством 
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договор  за  наем 
обикновено  се  разглежда 
очакванията  за  опазване 
на  проекта,  посочва  се 
ясно  кой  носи 
отговорност  за 
поддържане  на 
културното  значение  на 
сградата,  както  и 
подробно  описание  на 
процеса на одобряване за 
всякакви  промени  и  с 
квоти  за  публична 
проверка на сградата. 
• След  като  са  били 
изпълнени  условията  на 
лизинговия  договор, 
собствеността  и  всички 
отговорности  се 
прехвърлят  обратно  към 
публичния сектор. 

клона  си  “Vivat  Trust 
Holidays” 

«Изработване‐Изграждане‐
Финансиране‐
Експлоатация»  или 
«Консервация‐
Финансиране‐
Експлоатация» 

• Частният  сектор  е 
отговорен  за  опазването 
на  историческите  активи, 
строителството  или 
добавяне  на  нови 
структури,  както  и 
финансирането  и 
експлоатацията на двете. 
• Тази  типология  е 
приложима  за  мащабни 
проекти,  които  се 
простират  извън 
територията  на  една 
сграда  или  сгради,  които 
се  нуждаят  от  цялостен 
ремонт.  
• Могат  да  се 
включат  сгради  с  по‐

На  гара  “Quarantine 
Station”  правителството 
на  Нов  Южен  Уелс, 
Австралия,  влезе  в  21‐
годишен  договор  за 
наем,  с  опции  за 
разширяване  в 
продължение на 15 и на 
9  години,  с  “Quarantine 
Station Mawland” Pty Ltd, 
който  има  опит  в 
управлението  на 
наследство 
туристически  проекти. 
Mawland  е  отговорен  за 
адаптивна  повторна 
употреба  и  опазването 
на  културните  и 
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специално 
предназначение. 

природни  обекти  на 
станцията  и  отваря 
много  от  структурите  за 
ползване  като  хотел, 
ресторант,  посетителски 
център  и  музей, 
успешно  осигурявайки 
публичен  достъп, 
намирайки  нова 
генерираща  приходи 
схема  чрез 
използването  на 
историческата сграда. 

Само финансиране  • Проектът  се 
финансира  пряко  от 
частния  сектор  или 
използва  дългосрочни 
договори  за  наем  или 
облигации. 

В  Италия,  един 
механизъм  за 
финансиране  на  частни 
и  правителствени 
консервационни 
проекти  е  чрез 
специална  схема  с 
банковите  институции. 
Една  банка  може  да 
реши  да  финансира 
проект  за  опазване  на 
сграда‐паметник, 
паметник  или 
произведения  на 
изкуството  поради 
публичността,  която 
получава,  данъчни 
облекчения  или 
намалена  данъчна 
експозицията,  или 
законови  изисквания. 
Например  Monte  Dei 
Paschi  di  Siena  е 
необходимо  да  дарят 
определен  процент  от 
печалбата  си  за 
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благотворителни 
инициативи,  които 
могат  да  включват 
такива  проекти  за 
консервация.  Други 
мерки  включват  ясно 
финансиране на проекти 
за  опазване,  на 
организации  като 
Световния  фонд  за 
паметниците  на 
културата,  в  които 
организацията 
предоставя  не  само 
финансиране,  но 
експертиза  или  други 
видове  технически 
възможности. 

Оперативен лизинг  • Частният  партньор 
извършва  услуги  по 
силата  на  договор  или 
лиценз за определен срок 
в архитектурния обект.  
• Активът  остава 
държавна  или  общинска 
собственост. 

Управлението  на 
археологическия 
резерват  Angkor  Wat  е 
поето  от  частната 
компания  Sol  Kong 
Import  Export  Company 
за  туристически  цели. 
Частната  компания 
плаща  на 
Камбоджанското 
правителство  такса  за 
възможността,  като  от 
своя  страна  събира като 
приход  таксите  за 
посещение от туристите.  
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МОДУЛ 3: „Възстановяване и повторно използване на сградите, архитектурни 
културни обекти на територията” 
 
 

Време за представяне 16 учебни часа. 
 
1. Причини за разрушаване на сградите  

Сградите,  представляващи  част  от  архитектурното  и  културно  наследство  на 
България  трябва  да  бъдат  добре  поддържани  и  съхранявани.  Процесът  по 
поддръжка и опазване на архитектурните паметници включва мерки, насочени към 
предпазване  на  сградите  от  разрушаване,  в  това  число  техния  външен  облик  – 
фасади,  покрив,  входни  врати,  прозорци  и  разбира  се  техния  интериор. 
Преобладаващата  част  от  сградите  с  архитектурно  значение  са  със  сменено 
предназначение  и  понастоящем  функционират  като  музеи  или  галерии,  което 
означава, че в тях се помещават и съхраняват временни или постоянни изложби и 
експозиции  с  ценни  експонати.  Това  тяхно  ново  предназначение  е  свързано  с 
непрекъснат  поток  от  множество  посетители,  което  налага  поддържането  на 
определен  микроклимат  в  помещенията  на  сградата,  който  да  бъде  подходящ 
както  за  съхраняване  на  експонатите,  така  и  за  приемане  на  посетители.  Друга 
съществена част от българското архитектурно наследство  са манастири,  църкви и 
храмове. При тях освен впечатляващият екстериор изключително ценни са техните 
стенописи,  фрески  и  мозайки.  Това,  което  може  да  се  обобщи  е,  че  различните 
сгради‐паметници са строени по различно време, с различни материали, съгласно 
различни  архитектурно‐конструктивни  планове.  Независимо  от  тези  различния, 
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според  специалистите  в  тази  област,  причините  за  разрушаването на  сградите  са 
все едни и същи и се дължат основно на промените в атмосферните условия, като 
например налягане на въздуха, температура и влажност18. 

Един от  най‐важните  елементи на  всяка  една  сграда е  външната мазилка.  Тя 
предпазва  изградения  зид  и  носещата  конструкция  като  цяло  от  атмосферните 
влияния.  Непрекъснатото  намокряне  от  дъждове  и  снегове,  последвано  от 
замръзване  на  водата,  проникнала  в  порите  на  външната  мазилка  бавно,  но 
сигурно,  разрушават  покривния  слой  на  сградите.  Други  фактори,  оказващи 
пагубно влияние върху мазилката  са вредните ултравиолетовите лъчи и най‐вече 
серните и азотните оксиди, съдържащи се във въздуха, които при взаимодействие 
с водните молекули, образуват киселини19.  

В  областта  на  строителството  високата  влажност  може  да  бъде  определена 
като  най‐големият  причинител  на  щети.  Повишаването  на  нивото  на  влажност  в 
зидарията  над  1%  намалява  нейните  топлоизолационни  качества  с  близо  5%. 
Основните механизми на хигроскопичност са: 

• Капилярно  покачваща  се  влага  –  посредством  капилярите  влагата  си 
проправя  път  по цялата  зидария.  Най‐често просмукването  на  влагата  започва  от 
фасадите  и  недобре  уплътнените  и  осъществяващи  контакт  с  почвата  части  на 
сградата; 

• Елементи  с  високи  хигроскопични  свойства  –  изключително  опасни  са 
хлоридите и хидрооксидните соли, които абсорбират водните молекули от околния 
въздух.  Високата  им  хигроскопичност  е  причината  за  поемане  и  задържане  на 
влага  в  порите  на  съответния  строителен материал,  която  впоследствие  обхваща 
цялата зидария. Проникнала веднъж в капилярите на зида, влагата не може да се 
изпари,  поради  което  разтворимата  сол  се  преобразува  в  солни  кристали.  Тази 
химична реакция обаче протича едновременно с увеличаване на кристализиралите 
соли,  което  в  капилярната  система  на  зидарията  води  до  повишаване  на 
налягането  и  съответно  до  разрушаване  на  строителния  материал.  След  като 
процесът  на  кристализиране  приключи  и  на  повърхността  на  зида  се  е  получило 
така  нареченото  „разцъфтяване”  на  кристалите  абсорбирането  на  влага  не 
приключва.  Кристалите  продължават  да  поглъщат  вода,  да  се  разтварят  и  да  се 
насочват към  тази част от  зида или мазилката,  която все още не е подложена на 
разрушителната сила на солните кристали. Причините за проникването на вредни 
соли  в  отделните  сградни  елементи  са  разнообразни,  поради  което  при 
изготвянето  на  възстановителна  концепция  за  дадена  постройка  от  важно 

 
18 Климамаркет. Микроклимат в сгради – архитектурни паметници (http://www.climamarket.bg/микроклимат-в-
сгради-архитектурни-па.html, 18.11.2013) 
19 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 18.11.2013) 

http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://napravisam.net/?p=2866
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значение  е  да  се  направи  подробен  анализ  на  причините  за  тяхната  поява,  а  не 
само локализиране на солната инвазия. 

• Скатна  вода  –  в  случаите  когато  водата  осъществява  контакт  с  външните 
стени под налягане, тя се просмуква не само по капилярите, а навлиза директно в 
материалите, използвани за изграждането на стената; 

• Капилярна  кондензация  –  водната  пара  в  капилярите  на  зидарията 
преминава от газообразно в течно състояние,  т.е. кондензира при достигането на 
определени  нива  на  влажност  на 
въздуха; 

• Повърхностна  кондензация  – 
кондензацията  осъществяваща  се  в 
околната среда20;  

За  строителните  материали, 
използвани  за  изграждането  на 
преобладаващата  част  от 
архитектурните  паметници,  е 
характерна  по‐висока 
хигроскопичност  за  разлика  от 
използваните  към  днешна  дата 
материали.  Това  съответно  е  и 
причината  за  по‐високите  нива  на 
влажност,  водещи  след  себе  си 
появата  на  различни  деформации  и 
изменения на сградата. Въз основа на 
проучване,  ориентирано  към 
въздействието  на  влагата  и 
температурните  колебания  върху 
сградните  конструкции  се  достига  до 
извода,  че  е  добре  във  вътрешните 
помещения  да  се  поддържа  около 
18С°  през  зимните  месеци  и  до 20С° 
през  летните.  Относителната 
влажност  на  въздуха  трябва  да 
достига 50% като са възможни отклонения от порядъка на 5%, които през топлите 
месеци трябва да се увеличават и съответно през студените месеци да се намаля21.  

                                                 
20 RÖFIX. Услуги. Полезна информация: Саниращи системи (http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-
informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI, 
19.11.2013) 

http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI
http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI


         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

                                                                                                                                                

Влажната  среда  също  така  създава  благоприятни  условия  за  развитието  на 
различни  микроорганизми,  като  например  плесени,  мухъл,  гъбички  и  т.н.,  които 
най‐често  се  разпознават  по  тъмноцветните  петна,  които  образуват  по  стените  и 
таваните.  Най‐застрашени  от  разрушаване  са  фасадите,  разположени  близо  до 
стрехата,  в  случаите  когато  покривът  протича  и  водата  се  улива  директно  по 
стената.  Същият  ефект  се  наблюдава  и  при  неизчистени  от  шума,  сняг  и  други 
замърсявания улуци. Най‐сериозна е обаче ситуацията около цокъла на сградата, 
където както мазилката, така и самата зидария са обект на по‐обилно намокряне, 
тъй като стрехата не може да ги предпази.   В допълнение към това и ъгълът, под 
който  пада  водата  е  много  малък.    Преливащата  от  протеклите  или  препълнени 
улуци  водата  пада  от  високо  и  пръска  по  фасадите  на  близо  метър  височина. 
Състоянието  на  приземните  етажи  на  сградите  допълнително  се  влошава  от 
проникването  на  подпочвени  води.  Това  се  дължи  на  некачествено  изградена  и 
поддържана  или  дори  липсваща  подземна  хидроизолация.  Не  са  рядкост  и 
случаите, при които изобщо не е направена хоризонтална хидроизолация, която да 
предотвратява разпространението на влагата по капилярите на зида.   

Първата  видима  проява  на  предстоящата  беда  се  изразява  в  оформянето  на 
влажни петна върху мазилката, последвано от появата на бели петна. Причината за 
това  може  да  бъде  търсена  в  просмукалата  се  в  мазилката  и  зида  вода,  която 
разтваря  минералните  соли  от  рода  на  хлориди,  карбонати,  сулфати,  нитрати, 
които са съставна част на строителните материали. В процеса на изсъхване водата 
ги  транспортира  до  самата  повърхност  на  мазилката  и  при  изпаряване,  когато  е 
възможно, вече разтворените соли се появяват в прахообразен вид. Това отлагане 
на солите под формата на прах довежда до разронване на мазилката, постепенно 
отлепване на отделните й слоеве, като е възможно на отделни места да се отделят 
и  цели  пластове,  което  да  доведе  до  пълно  откриване  на  зидарията.  Това 
увреждане може да  обхване  както  външната,  така  и  вътрешната мазилка.  Когато 
водата  не  може  да  се  изпари,  както  вече  стана  ясно,  настъпва  процес  на 
кристализация на солите.   

В  областта  около  цокъла  на  сградата  много  често  се  забелязва  все  по‐
открояваща се на светлина цветна 
ивица,  която  се  образува  в 
резултат  на  отложените  на  повърхността  разтворени  соли.  Тя  ясно  очертава 
различната  височина  на  овлажняване  на  повърхностния  слой  на  сградите  през 
зимата и лятото, тъй като солите се отделят при изпарение на водата. Най‐ниската 
граница  следва да предизвиква най‐голяма  тревожност,  поради  това  че очертава 

Източник: http://napravisam.net/wp-content/uploads/Vandex-011.jpg 

 
21 Климамаркет. Микроклимат в сгради – архитектурни паметници (http://www.climamarket.bg/микроклимат-в-
сгради-архитектурни-па.html, 19.11.2013) 

http://napravisam.net/wp-content/uploads/Vandex-011.jpg
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
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нивото на постоянна влажност на мазилката. Отделянето на соли обаче не може да 
се  разглежда  единствено  като  декоративен  проблем,  напротив,  то  способства  за 
механичното  унищожаване  на  мазилката.  Това  се  дължи  на  факта,  че  солите 
затварят порите на обвивката на стените и по този начин ограничават способността 
им  да  пропускат  преминаващата  през  тях  изпаряваща  се  вода,  задържат  я  в 
зидарията  и  при  нейното  замръзване  настъпва  неизбежният  процес  на 
разрушаване.  

Тухлите  също  могат  да  бъдат  подложени  на  разрушение  от  влагата  и 
химически  агресивните  вещества,  тъй  като  те  са  силно  порьозни  и  влагата 
безпрепятствено  прониква  в  тях.    Отворените  капиляри  на  тухлите  спомагат  за 
нейното преминаване, както по дължина, така и в дълбочина на зидарията.  

Друг  не по‐малко  сериозен причинител на просмукваща и разпространяваща 
се по цялата зидария влага е липсата на хоризонтална хидроизолация в основите 
на  тухлената  зидария.  Това  е  причината,  дори  при  перфектно  изпълнена 
хидроизолация на вече възстановени стари сгради,  влагата от подпочвените води 
по  капилярен  път  да  попива  в  зидарията  и  да  се  разпростира  по  цялата  й  площ. 
Просмукалата  се  влага  преминава  и  в  мазилката,  в  резултат  на  което  стените  са 
мокри,  относителната  влажност  на  въздуха  в  сградата  е  над  нормата,  налице  е 
образуване на соли и разбира се разрушаване на мазилката. Поради тази причина 
е добре преди да се премине към възстановяването на дадена стара сграда, да се 
разреши първо този проблем22.  

Разположените  на  открито  бетонни  повърхности  също  като  използваните 
преди  тях  строителни  материали  не  са  вечни  и  устойчиви  на  променящите  се 
атмосферни  условия  и  най‐вече  на  влагата,  независимо  от  нейния  източник  – 
течаща,  дъждовна  или  подпочвена  вода.  Добре  известен  е  фактът,  че  тяхната 
издръжливост  и  устойчивост  се  определя  от  добре  проектираната  и  съответно 
изпълнена армировка на стоманобетонната конструкция. Въпреки това тя е силно 
предразположена  към  корозия.  От  друга  страна  предпазващият  конструкцията 
тънък слой цимент изключително лесно и бързо може да бъде разрушен в резултат 
на  непредотвратимия  процес  на  карбонизация на  бетона,  под  влиянието  на CO₂, 
съдържащ  се  във  въздуха.  Неговото  взаимодействие  с  алкалните  елементи  в 
бетона  води  до  получаването  на  карбонатни  съединения,  в  резултат  на  което  се 
стига  до  намаляване  на  нивото  на  алкалност  и  до  снижаване  на  водородния 
фактор под pH 9.  

По‐сериозно е влиянието на съдържащите се в структурата на бетона и водата 
хлорни  йони.  Заедно  с  влагата  те  успяват  да  достигат  до  армировката,  където 

 
22 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 20.11.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
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създават благоприятни условия за образуване на корозия. Необходимо е да бъдат 
предприети  спешни  мерки  за  предотвратяването  на  този  процес,  в  противен 
случай  пораженията  могат  да  бъдат  катастрофални.  Съществуват  множество 
препарати с различна степен на ефективност, които могат да бъдат използвани за 
предпазване  и  възстановяване  на  бетонните  конструкции  в  зависимост  от  това 
доколко е напреднал корозионният процес23. 

Това, което може да се обобщи е, че независимо от използваните материали, 
старите сгради имат нужда от цялостно саниране. То има не само възстановителен 
ефект  за  фасадите,  но  също  така  предпазва  сградата  от  бъдещи  разрушения  и 
запазва  нейния  външен  вид.  С  класическите  строителни  материали,  които  са 
широко  използвани  за  изграждането  както  на  жилищни,  така  и  на  обществени 
сгради това е невъзможно. За целта се използват специално разработени готови за 
употреба  фасадни  мазилки.  В  допълнение  към  това,  съществуват  и  напълно 
съвместими един с друг материали, чиито подбор става на базата на обективното 
състояние и влиянието, на което е подложена фасадата на съответната сграда.  

Повишените  нива  на 
влажност  в  строителните 
материали  са  предпоставка  за 
образуването  на  мухъл,  плесен. 
Мухълът  представлява 
вегетативна  форма  на  едни  от 
най‐разпространените  в 
околната  среда  гъби,  чието 
развитие  в  природата  се  дължи 
на  протичането  на  естествения 
процес  на  разлагане  на 
неживата  органична  материя. 
Плесените,  развиващи  се  при 
определени условия биха могли 
да  бъдат  полезни  за  човека, 

като например тези, използващи се за производство на лекарства, храни и напитки. 
При тези случаи образуването на конкретните видове плесени се осъществява при 
контролирани технологични условия.  

Източник: http://www.allreno.be/vocht4.jpg 

Плесените са нежелани и вредни, в случаите в които се развиват по външните 
и  вътрешни  стени,  таваните,  покривите  и  дори  по  прозорците  на  жилищни, 
обществени и стопански сгради. Тяхното „присъствие” може да бъде забелязано с 

 
23 Защита на стоманобетонни конструкции срещу корозия.// Направи сам, 2007, №3-4 
(http://napravisam.net/?p=4077, 20.11.2013) 
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просто  око  като  нишковидно  или  прахообразно  образувание  (по‐известно  като 
мицел) или да се усети по специфичния им мирис. Техните малки размери – спори 
или части от мицел –   както и въздушните течения, породени от естествената или 
изкуствена вентилация на помещенията, способстват за тяхната постоянна, лесна и 
безпрепятствена  циркулация  вън  или  вътре  в  сгради.  Циркулирането  им  във 
вътрешността  на  сградите  не  е  опасно,  освен  ако  не  се  създадат  благоприятни 
условия  за  тяхното  развитие.  Плесените  се  размножават  посредством 
микроскопични  спори,  които  при  взаимодействие  с  влажни  органични 
повърхности, каквито например са стените, материалите за вътрешно строителство 
и  храните,  се  превръщат  във  вегетативни  форми,  започват  да  растат  и  да  ги 
разяждат.  Благоприятни  условия  за  образуването  и  развитието  на  плесени  са  – 
температура на въздуха 10°С‐32°С, относителна влажност на въздуха над 60% и pH 
в порядъка от 3 до 8. Важно е обаче да се отбележи, че отделни видове плесени 
могат  да  се  размножават  и  при  далеч  по‐неблагоприятни  за  тях  условия  и  да  се 
развиват при температурни стойности по‐ниски от 0°С или в другата крайност по‐
високи от 60°С, както и при силно алкални или силно кисели среди. Казано с други 
думи  плесента/мухълът може да  се  съществува  при  най‐разнообразни  условия  и 
материи (строителни материали, вътрешни облицовки, тавани, керемиди, дървени 
повърхности,  вар,  латекс,  мебели  и  т.н.),  стига  те  да  са  достатъчно  влажни  и  да 
съдържат минимални количества кислород.  

Видовото  разнообразие  на  плесените,  които  биха  могли  да  се  образуват  в 
сградите  е  изключително  голямо  –  200‐300  вида.  Изменение  в  цвета  на 
строителните материали  е  ясна  индикация  за  наличието  на  плесени.  Засегнатите 
участъци са оцветени в различни цветове в зависимост от вида на плесента – бели, 
черни, сиви, сини и т.н24. 

Както вече стана ясно, в масовото и още повече в традиционното строителство 
проблемът, свързан с термодинамиката на сградите все още не е намерил своето 
цялостно  разрешение.  Мазилките  на  старите  постройки  са  напукани,  а  на  места 
дори и изцяло отлепени, което е предпоставка за навлизането на влага в стените, а 
оттам и до появата на плесен. Най‐възможните източници на влага в  сградите  са 
пропускащите вода покриви и прозорци,  кондензацията по  студени повърхности, 
недобре  инсталираните  и  протичащи  ВиК  съоръжения,  фундаменти  на  сградата, 
подложени на постоянно намокряне и т.н. 

Най‐общо предпоставките за появата на плесен могат да  бъдат разделени на 
две групи: външни и вътрешни. 
Външни фактори: 

 
24 Антонова, Т. Качеството на въздуха в помещенията. Влага и плесен. София, 2011 
(http://www.ncpha.government.bg/files/IAQ_MOLD_Booklet.pdf, 21.11.2013) 
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• Завишени  нива  на  влажност  в  строителните  конструкции,  в  резултат  на 
нарушаване на външната обвивка на сградата – мазилка, облицовка и др.; 

• Образуване  на  процепи  в  областта  на  первази,  цокли,  козирки,  фасадни 
декоративни елементи; 

• Повредена или липсваща изолация между дограмата и  зидарията,  както и 
недобрата  свръзка  между  отделни  архитектурни  или  монтажни  елементи 
със стените; 

• Разрушаване на целостта на покрива или на хидроизолацията при покриви 
без наклон; 

• Повреди  във  водоотвеждащата  система  на  сградата,  като  например 
запушени  и  преливащи  улуци,  дупки  или  зле  уплътнени  връзки  между 
отделните водосточни тръби. 

Вътрешни фактори: 
• Висока влажност във вътрешността на сградата; 
• Недобре функционираща или липсваща вентилация; 
• Наличие  на  помещения  с  по‐високо  от  нормалното  влагоотделяне  или 

изпарение,  като  например  кухни,  цветарници,  вътрешни  сушилни  и  други 
подобни; 

• Възпрепятстване на естествената циркулация на въздушните потоци; 
• Застоял въздух25. 
Както вече стана ясно една от най‐честите причини за появата на влага – враг 

номер  едно  на  сградите  –  е  нарушената  или  недобре  изградена  покривна 
конструкция. Преобладаващата част от материалите, употребявани за направата на 
покрив  се  амортизират  и  губят  свойствата  си  когато  са  изложени  на  тежки 
метеорологични  условия.  Материалите,  притежаващи  неорганичен  състав  се 
амортизират  с  по‐бавни  темпове  в  сравнение  с  тези  с  органичен.  Независимо  от 
това, може да се направи изводът, че всички материали след определен период от 
време  остаряват  и  наличието  на  замърсители  във  въздуха  в  пъти  ускорява  този 
процес.  

 
25 Без влага. Мухъл. (http://www.bezvlaga.com/problem-glavna/muhal-v-doma-ni/, 22.11.2013) 
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• Използването на неподходящи  строителни материали  за изграждане на 
покрив26.  

                                                

Покривите  са  силно  уязвими  при  бури,  особено  когато  вятърът,  с  който  са 
съпроводени  носи  ситни  твърди  частици.  Унищожителен  за  покривните 
конструкции може да се счита вятърът със скорост над 100 км/ч. Една от основните 
причини,  поради  които  ветровете  влияят  разрушително  на  покрива  е  вакуума, 
който се създава по ръбовете на конструкцията. За да настъпи баланс в природата 
зоната  с  по‐ниско  атмосферно  налягане  засмуква  въздух  от  зоните  с  по‐високо 
налягане,  които  в  повечето  случаи  са  тези  във  вътрешността  на  сградата. 
Създаденият  в  резултат  на  това  мощен  въздушен  поток  поражда  силно 

напрежение  откъм 
долната  страна  на 
покрива,  разхлабва 
конструкцията  и 
предизвиква  триене. 
Поради  тези  причини 
покривните  конструкции 
стават  нестабилни  при 
ветрове. 

Не  са  рядкост 
случаите,  в  които 
проблемите,  свързани  с 

покрива  се  дължат  на 
тяхното  неправилно 

проектиране  и  съответно  изграждане.  Сред  най‐често  срещаните  проектантски 
грешки при направата на покривна конструкция са:  

Източник:  http://elvidom.com/images/stories/uslugi/ViK-11.2011/otp_oluci2.jpg 

• Недостатъчно здрава и стабилна конструкция спрямо собствената тежест; 
• Неподходящ  наклон  на  покрива,  както  и  липсата  на  достатъчно 

водосточни  канали и  улуци,  в  резултат  на  което  се  стига до  събиране и 
съответно задържане на вода; 

• Изграждане  на  покрив  по  начин,  по  който  се  затруднява  или  изцяло  се 
възпрепятства движението на материалите, породени от естественото им 
свиване и разширяване при температурни разлики;  

• Зле  функционираща  отводнителна  система,  която  неизменно  води  до 
проблеми  с  покривната  конструкция,  в  резултат  на  което  на  риск  от 
разрушаване е подложена цялата сграда; 

 
26 ВАЛФОРС. Обичайни причини за проблеми в покрива (http://remont-na-pokrivi.org/blog/13-проблеми-в-покрива, 
22.11.2013) 
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реакции  та на строителните материали, има и други причини,  водещи 
до 

р , в

на строителството в България 
ългарската  държава  е  изключително  богата  от  гледна  точка  на  културно  и 

архитектурно  наследство.  В  исторически  план  развитието  на  архитектурата  и 
строителството в България преминава през няколко периода: 

• Античност – до 5 век; 

                                

Освен  атмосферните  въздействия  и  протичащите  в  резултат  на  тях  химични 
в структура

разрушаване  на  сградите    от  чисто  механично  естество.  Такива  са  например 
сляганията на конструкцията или поддаване на основите, водещи до пропукване на 
мазилката и дори до нейното пълно отделяне от  зида27.  Към  тази  група причини 
могат  да  бъдат  добавени  и  грешките,  допускани  при  проектирането  и 
изпълнението  сградите.  Тези  грешки  могат  да  се  проявят  дълги  години  след 
изграждането  на  съответната  сграда,  когато  тя  вече  е  в  процес  на  експлоатация. 
Идентифицирането и отстраняването на подобни грешки на един по‐късен етап е 
много по‐трудна и дори непосилна  задача. Масово разпространена проектантска 
грешка е неспазването на експлоатационните гранични отстояния,  което може да 
се  превърне  в  предпоставка  за  появата  на  съществени  изменения  и  отвори  в 
конструктивните и неконструктивни елементи. Въпреки че като цяло сигурността на 
конструкцията не е в опасност от разрушаване, тези деформации следва да бъдат 
отстранени,  тъй  като  застрашават  нормалната  експлоатация  на  постройката. 
Правилното  използване  на  сградите,  също  може  да  бъде  счетено  като  важен 
фактор  за живота  на  една  сграда.  Непрекъснатото  претоварване  на  строителната 
конструкция,  вкарването  на  агресивни  агенти  –  прах,  влага,  липсата  на  редовна 
поддръжка и др. Поради това при възстановяването на стари, и не само, сгради е 
важно  причинителят  на  вреди  да  бъде  изцяло  премахнат,  за  да  се  предотвратят 
бъдещи  щети  от  подобен  вид.  Професионалното  изпълнение  на  ремонтните  и 
възстановителните  дейности  също  е  от  значение,  тъй  като  редицата  строителни 
намеси от  страна на неквалифицирани лица  в  не редки  случай довежда до нови 
поражения  по  сградата.  Това  доказва,  че  към  дейностите,  свързани  с 
възстановяване,  реновиране  и  укрепване  на  сградни  съоръжения  трябва  да  се 
подхожда  изключително  се иозно   като  се  изследват    детайли  особеностите  на 
съответната конструкция, както конкретните причини, довели до разрушаването на 
сградата28.  

 
2. Развитие 

Б

• Средновековие – 5 ‐14 век; 
                 
27 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 22.11.2013) 
28 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013 (http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 25.11.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf
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; 

лгарското  архитектурно  наследство  датира  от 
османско  владичество  и  първите 

рнем  по‐сериозно  внимание 

ото средновековие е дело на прабългарите, които са 
ктурните  традиции  на  различните  народи,  населявали 

зем

ържава (1018 – 1396 г.).  

,  когато  в 
стро

р   В

  пояси.  С  цел  задоволяване  на 
потр о или 

 

  с

• Години под турско робство – 14 ‐ 18 век
• Възраждане –18 ‐ първата четвърт на 19 век; 
• Следосвобожденска епоха 1878‐1944 г.; 
• Периода  1945‐1980 г.; 
• От 1980 г. до днес. 
Преобладаващата  част  от  бъ

времето  на  Средновековието,  годините  под 
години  след  Освобождението,  ето  защо  ще  объ
именно на строителството през тези периоди. 

Архитектурата на българск
силно  повлияни  от  архите

ите на  тогавашна България,  и от Византийската империя.  Тя  условно може да 
бъде  разделена  на  два  периода:  1)  архитектурно  дело  по  време  на  Първото 
българско  царство  (681  –  1018  г.)  и  2)  архитектура,  родена  в  годините  на 
византийско владичество и Втората българска д

Централизираната  и  строга  организация  на  Първото  българско  царство  се 
характеризира с изграждането на нови престолни градове и мащабни по своя обем 
постройки, като например крепостни съоръжения, дворци и палати, впечатляващи 
храмове.  Внушителната  украса  на  сградите  насърчава  развитието  на 
монументално‐декоративното  изкуство  –  мозайки,  стенописи,  керамика  и  т.н.  За 
разлика  от  предишните  периоди  на  развитие  на  българската  държава

ителството по‐широко застъпена е  тухлата,  за средновековната архитектура е 
характерна преди всичко зидарията  от големи каменни блокове и варов разтвор и 
по‐рядко ломени камъни, свързани с глина.  

По  в еме  на  византийското робство  и  тората  българска  държава 
архитектурата намира израз в по‐дребни по мащаб строителства, които до голяма 
степен  отразяват  все  по‐засилващата  се  феодална  разпокъсаност.  Строгата  и 
семпла техника на изграждане с правилно оформени големи квадри се  заменя от 
зидария  от  ломен  камък  върху  варов  или  глинен  разтвор  и  дървени  греди, 
служещи  за  направата  на  изравнителни

ебн стите на феодалния строй градовете б добре укрепвани посредством 
здрави  крепостни  стени.  Масово  изграждани  са  болярски  крепости  и 
наблюдателни кули. Безспорно обаче най‐популярна по това е време е църковната 
архитектура.  На мястото на базиликите  се  появяват  еднокуполни,  кръстокуполни, 
триконхални  църкви,  характеризиращи  се  с  по‐стройни  и  раздвижени  силуети  и 
високи куполи. За тях типично е също така редуването на камък и тухли върху бял 
варов  разтвор,  оформянето  на  ниши,  малки  аркатури,  керамични декорации  във 
формата на  рози  и  геометрични  орнаменти  от  тухли.  С  подобна  декорация  е 
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рът „Св. Архангел Михаил” (с. Долна 
Беш

ци)  и  просветните  центрове  (килийни  училища,  манастирски  библиотеки, 
цър

вети четиридесет мъченици” във Велико Търново. 

радиции, 

  тези  трудни  политически  и  социално‐икономически  условия 

трирането на повече нови църковни 
сгра н   м с в

украсяват и външните стени, изградени от ломен камък, за разлика от вътрешните, 
които били богато изписвани със стенописи.   

Част  от  запазеното  до  днес  средновековно  архитектурно  изкуство  са 
Плаковският манастир „Св. Илия” (с. Плаково), Църквата “Св. Димитър” (гр. Велико 
Търново),  Преображенски  манастир  „Св.  Преображение  Господне”  (гр.  Велико 
Търново),  Килифаревският  манастир  ”Рождество  Богородично”  (с.  Килифарево), 
Манастир „Св. Троица” (с. Раковица), Манасти

овица), Черепишки манастир (с. Лютиброд), Кулата на Мешчиите (гр. Враца) и 
др. 

Архитектурата по време на турското робство (1396‐1878г.) е силно повлияна от 
три основни фактора: 

1) Прекъсване на българските архитектурни традиции – преобладаващата част 
от  внушителните  постройки  на  държавната  власт  (дворци,  палати,  крепости, 
замъ

кви). Една част от оцелелите по чудо църкви били преустроени в джамии, както 
например църквата „С

2) Могъщата Османска империя изцяло неглижира българските архитектурни 
обекти,  забранява  строенето  на  мащабни  църковни  постройки,  като  налага  своя 
ориенталски  стил  посредством  изграждането  на  джамии,  медресета,  хамами, 
сараи и др. 

3) Османската империя внася напълно чужди и вражески културни т
различаващи се не само от българските,  но и от  тези на Западна Европа. Поради 
тази  причина  българската  архитектура  остава  откъсната  от  западноевропейските 
темпове на развитие в тази област и не само. 

Въпреки
българското архитектурно дело не спира изцяло своето развитие. С бавни темпове 
и  много  усилия  от  страна  на  българския  народ  са  строени  основно  църкви  и 
жилищни постройки. Сравнително по‐слабата османска колонизация на западните 
български територии прави възможно концен

ди  имен о  по тези  зе и.  Разбира  е    условията  на  потисничество  и 
повсеместна  религиозна  дискриминация  създаването  и  прилагането  на  нови 
архитектурни стилове е невъзможно. Нещо повече, дори старите и добре познати 
стилове не се доразвиват и усъвършенстват, а се прилагат все по‐опростени форми 
на  средновековната  църковна  архитектура.  Храмовете  са  еднокорабни,  семпли  и 
ниски,  като  най‐често  били  изграждани  без  звънарници.  Целта  на  този  лишен  от 
всякаква раздвиженост стил е религиозните сгради да не привличат вниманието на 
османския  поробител.  По‐голяма  рядкост,  но  много  по‐впечатляващи  в 
архитектурно отношение са църквите, изградени в източните български земи, като 
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д  

тни архитектурни традиции и се отъждествяват с българската народна 
къщ

и о т

яват  се 
изц и и це к

 

и  насичане  на  ъглите.  След  време  приложение  в 
изгр

                                                

например  „Рождество  Христово”  и  „Св.  Архангели  Михаил  и  Гавраил”  в  село 
Арбанаси.  

Към  българския  жилищен  фонд  от  този  период  могат  а  бъдат  добавени и 
няколко  жилищни  кули  –  Куртпашовата  кула  и  Кулата  на  Мешчиите  във  Враца. 
Макар че са предназначени преди всичко за бейове и спахии те успяват да запазят 
старите мес

а.  Кулите  не  са  много  високи  и  притежават  предимно  строго  издържани, 
кубични форми. Сходен, но не толкова строг, е стилът на местните къщи‐крепости – 
Констанцалиева  къща,  Хаджиилиева  къща  в  с.  Арбанаси,  къщата  на  Иларион 
Макариополски в гр. Елена, Хаджиивановата къща в Тетевен, къщата с маймунката 
във Велико Търново и т.н. Те са построени от знаменити и заможни българи, които 
се  ползвали  със  специални  привилегии  в  Османската  империя.  Останалата, 
преобладаваща,  част  от  жилищните  постройки  са  предимно  едноетажни,  много 
често дори вкопани в земята и лишени от всякаква архитектурна стойност.   

Българската  възрожденска  архитектура  изцяло  отразява  всеобщия 
политически,  кон мически и културен възход на българския народ. С ремглавото 
развитие на търговията и занаятите пораждат интензивни вътрешни миграции към 
по‐големите  градове,  чиито  изглед  претърпява  цялостна  промяна.  Обособ

яло  българск   занаятчийски    търговски  нтрове,  ато  Габрово,  Котел, 
Калофер и др. Новият ренесансов характер на българското творчество прекратява 
досегашната  си  анонимност  и  по  фасадите  на  все  повече  храмове  и  сгради 
започват  да  се  появяват  имената  на  техните  създатели.  Широка  популярност 
придобиват  редица  талантливи  български  майстори  –  майстор Миленко,  Колю 
Фичето, Уста Вельо и др.29 

Развитието  на  жилищното  строителство  през  епохата  на  Възраждането 
преминава през няколко етапа – предвъзрожденски (от края на 16 до началото на 
18  век),  ранновъзрожденски  (целият 18  век) и  зреловъзрожденски  (от средата на 
18 до средата на 19 век).  

При  изграждането  на  предвъзрожденските  къщи  най‐често  била  прилагана 
така  наречената  блокова  конструкция.  Стените  се  оформяли  чрез  наредени  една 
върху  друга  обли  или  правоъгълно  насечени  греди,  обвързани  помежду  си 
посредством  застъпване 

аждането на български къщи намира и стълбово‐талпената конструкция, която 
се  реализира  чрез  дебели  и широки  дъски,  съединени  в  ъглите  под  формата  на 
венец  или  нанизани  в  оформени  в  отвесни  стълбове  канали.  За  да  се  изолира 
постройката  откъм  външната  й  страна  над  процепите,  образувани между  самите 
талпи се наковават летви, а от вътрешната й страна се замазват или се запълват с 

 
29 Уикипедия. Българска архитектура (http://bg.wikipedia.org/wiki/Българска_архитектура, 25.11.2013) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ъ е

. За изграждането на горния етаж на къщата се 
изпо

нова  схема,  железният  обков  и  художествените  дърворезби  по 
тава 1

  в с

тънки и  насечени дъски.  Стените  на  приземните  етажи  се  издигат  направо  върху 
терена или върху  каменна основа.  За под бил използван  самият  терен,  като в не 
редки  случаи  върху  него  се  полагали  греди,  наковани  с  дъски.  Конструкцията  на 
покрива  била  решена  чрез  груби  недобре  обработени  греди,  сглобени 
перпендикулярно и сковани с клинове. Много често отгоре е правена обшивка от 
дърво,  върху  която  се  нареждали  каменни  плочи  (тикли)  или  едноулучни 
керемиди.  Характерно  за  тези  къщи  е  изграждането  на  просторна  стреха, 
предпазваща стените от д ждов  и преки слънчеви лъчи. В приземните постройки 
отделните  помещения  били  ниски  и  мрачни.  Максималната  височина,  до  която 
достигал гредоредът на тавана е 1,70 м, а що се отнася до входните врати – те не 
били по‐високи от 1,50 м. Основен източник на осветление е домашното огнище 
или малки пролуки между талпите, които при необходимост били покривани с плат 
или животинска  кожа.  В процеса на  своето развитие  тези жилищни постройки  са 
били оформяни с едно, две или повече помещения. На по‐късен етап към къщите 
започват  да  се  изграждат  чардаци  и  преддверия  (прустове),  като  в  края  на 
предвъзрожденския  период  те  изцяло  били  оформяни  върху  каменна  основа. 
Строежът на дървени жилищни постройки посредством прилагането на стълбово‐
талпената система представлява един чудесен пример за първоначално монтажно 
строителство от дървен материал.  

Приземната къща постепенно е заместена от предвъзрожденската къща на два 
етажа.  Функционалността  на  досегашните  къщи  също  се  променя.  Приземният 
етаж  на  къщата,  направен  най‐често  от  камък,  се  използва  за  мазе  или  за 
отглеждането на домашни животни

лзва  стълбово‐талпената  система.  До  неговите  помещения  води  външна 
дървена  стълба,  която  най‐често  е  била  разполагана  на  лицевата  фасада  на 
сградата.  С  течение  на  времето  нарасналите  потребности  на  стопаните  налагат 
появата  на  нови  архитектурни  решения,  като  например  чардаци,  колонади, 
декоративни парапети и дърворезби. Горният етаж започва да се изнася навън под 
формата  на  еркери,  като  видимите  външни  краища  на  гредите  и  стрехите  се 
профилират.   

Новите  социално‐икономически  и  стопански  условия,  характеризиращи 
епохата  на  Българското  възраждане  създават  условия  за  промяна  на 
строителството. Типични за зреловъзрожденската жилищна сграда са изчистената 
и  семпла  пла

ни,  колони,  лавици  и  врати.  През  втората  половина  на  9  век  дървената 
жилищна постройка  се  променя.  В  пър ите,  приземни  етажи  е  обособяват 
бакалници, складове, кръчми и кафенета. Височината на сградите също се променя 
и все по‐често срещани стават триетажните къщи. Връзката между отделните етажи 
вече  се  постига  посредством  вътрешна,  а  не  външна  стълба.  Приземните  етажи 
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репване  на  зида  през  няколко  реда  камъни  са  изграждани 
хори

 

  Т

 

п с е

                                                

биват изграждани чрез масивни каменни  стени,  а  горните по  стълбово‐талпената 
система. Жилищното строителство непрекъснато се развива, достигайки до своите 
съвършени  форми,  за  които  свидетелстват  множеството  запазени  до  днес 
възрожденски  къщи  –  Къщата  с  маймунката  (Велико  Търново),  Къща‐музей 
„Сарафкина къща” (Велико Търново), Къщата на Хаджиангелови (Видин), Къщата с 
куклите  (Видин),  Драсовата  и  Рашовата  къщи  (Ловеч),  Хаджиивановата  къща 
(Тетевен) и др.30  

Паралелно  с  изцяло  дървените  сгради  се  изграждат  и  такива  с  паянтова 
(скелетно‐гредова)  конструкция.  Основите  се  оформят  от  каменен  зид,  който  е  с 
различна  дебелина  в  зависимост  от  терена  и  височината  на  сградата.  За 
допълнително  ук

зонтални пояси от дървени греди. За целта две успоредни една на друга греди 
се  поставят  по  дължината  на  зида,  като  се  свързват  напречно  с  дървени  връзки. 
Тези пояси имат изключително важно значение за здравината на стените особено 
при  земетресения.  Освен  това  към  тях  се  захващат  основите  на  издадените 
елементи,  каквито са например еркерите. Най‐често за изграждането на каменен 
зид  се  използвал  ломен  или  речен  камък,  който  се  свързва  с  глина.  В  днешно 
време  строителите  предпочитат  хоросан  или  цименто‐пясъчен  разтвор,  но  при 
реставрирането  на  стари  сгради  това  не  винаги  е  най‐удачният  избор31.  
Цялостната  конструкция  на  стени,  тавани,  подове  и  покриви  е  изградена  само  и 
единствено  от  дървесина.  Стени  се  издигат  от  вплетени  едни  в  други  пръти  и 
колове,  които  са  измазани  както  отвън,  така  и  отвътре.    Подобен  тип  скелетно‐
гредова  конструкция е  изключително  здрава.  ова  твърдение  се  потвърждава  от 
факта, че сградите, изградени по тази схема устояват дълги години на капризите на 
времето  и  природата.  Последният  етаж  и  покривната  конструкция  също  са 
построени  от  дървен  материал,  като  поемат  тежестта  на  покрива,  направен  от 
каменни  плочки  (тикли).  Натоварването,  което  оказва  подобен  покрив  при  по‐
големите сгради може да достигне до 40  тона. Образуващите се празнини между 
колоните и отделните елементи на скелета се запълват с помощта на кирпич или с 
дялани  камъни.  Фасадите,  вътрешните  стени,  а  в  нередки  случаи  и  таваните  на 
възрожденските  къщи  са  били  боядисвани  в  разнообразни  цветове,  като 
безспорно най‐предпочитаният бил белият. За разлика от изцяло дървената къща, 
където основно средство за художествена украса е дърворезбата, при паянтовите 
къщи се използва главно стенописното изкуство, което е допълнително подсилено 
от определена дървена ком озиция. В краймор ките райони дърв ните обшивки 
на  сградите  имали  двояка  функция  –  от  една  страна  декоративна,  а  от  друга 

 
30 Йорданов, Симеон. Българските къщи през Възраждането .// Още за къщата, 2010, № 12 
(http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658, 26.11.2013г.) 
31 Георгиев, Георги. Старата къща (http://www.asem-bg.org/старата-къща, 26.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658
http://www.asem-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0
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ъщи  се  характеризират  с 
про

Реставрирането е процес на възстановяване на даден обект без  унищожаване на 
ване на редицата проблеми, съпровождащи процесите 

на 

акто вече стана ясно основите на старите български сгради са изграждани от 
камък,  а  покривът  се  покривал  с  каменни  плочи  или  с  едноулучни  керемиди. 

  греда.  Много  често  в 
централната част на основното помещение на къщата се издигала колона, на която 
се  о

                                                

предпазваща и топлоизплационна.  Тя предпазва постройките от студения морски 
вятър.  Така  лека‐полека  скелетно‐гредова  конструкция  се  налага  по  всички 
български  земи  и  до  започването  на  индустриализацията,  тя  е  най‐прилаганата 
строителна схема за изграждане на жилищни сгради.  

Успоредно с нея в страната съществуват и по‐опростени и достъпни форми на 
паянтовата  конструкция.  Така  например  в  по‐бедните  български  райони  тя  била 
изпълнявана  чрез  дървени  колони  и  стени  от  преплетени  пръти,  които  били 
измазвани  с  глина  и  избелвани  с  вар.  Дървените  к

дължителен  технически  живот  или  с  други  думи  времето  от  тяхното 
построяване до тяхното събаряне е изцяло сравнимо с това на останалите сгради32.  

 
3. Методи за реставрация 

Опазването  на  културното‐историческо  наследство  за  бъдещите  поколения 
представлява  една  от  най‐важните    отговорности  на  съвременното  общество. 

оригинала. С цел преодоля
реставрация  и  консервация  на  паметници  на  културата,  е  препоръчително 

предварително  да  бъдат  проучени  структурата  и  съставът  на  обектите,  да  бъде 
определено  тяхното  обективно  състояние,  да  бъдат  идентифицирани  факторите, 
оказващи  влияние  върху  тях,  както  и  да  бъдат  уточнени  възможностите  за 
реставрация и консервация.  

 

3.1 Традиционни методи за реставрация на стари сгради 

К

Основен  опорен  елемент  в  къщата  е  главната  носеща

пирала  носещата  греда  –  върху  нея  са  разположени  напречните  греди.  Над 
напречните  греди се простира каратаванът.  Стените  се оформят от вплетени като 
мрежа  тънки  пръти,  измазвани  с  глина  и  слама.  Устойчивостта  на  стените  се 
постига чрез вертикални и наклонени елементи. Друг типичен за старите български 
жилища  елемент  е  каменният  зид,  като  в  някои  райони  той  е  сух,  в  други  го 
изграждат  с  кирпич,  а  в  трети  прилагат  по‐съвременен  подход  –  вароциментов 
разтвор.  При  изграждането  на  такъв  зид  се  използва  основна  греда,  като  при 

 
32 Йорданов, Симеон. Българските къщи през Възраждането .// Още за къщата, 2010, № 12 
(http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658, 26.11.2013г.) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658
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те 
гред

етаж,  гредата стъпва 
дир

онталните и  вертикалните  колони  трябва да  се осъществява  чрез ъглови 
пла

изменение на нивелацията на място на застрояване се оформя стъпка и се поставя 
вертикален елемент или подкос, с цел осигуряване на устойчивост на колоната.  

Първата  стъпка  при  реконструирането  на  такава  стара  къща  е  проверката  за 
изгнили и нефункциониращи конструктивни елементи. Ремонтирането на сградата 
не може да започне от тях, тъй като подовата конструкция на намиращия се отгоре 
етаж ще се срути. В повечето случаи  главната носеща греда носи второстепенни

и от подовата конструкция, които са разположени на разстояние от около 0,70 
м. В образуваните между тях пространства са наредени малки дъсчици, над които 
е оформен плътен слой  глина,  объркана със слама,  което всъщност представлява 
каратаванът. Подовите  греди се опират на носещата  греда. Над каратавана може 
да бъде наковано дюшеме, което да замести глинената смес.  

За свързването на главната носеща греда с колоната може да бъде използван 
допълнителен  елемент  –  патерица.  Патерицата  се  позиционира  непосредствено 
под  гредата,  като  отдолу  се  опира  на  камък  с  цел  предаване  на  тежестта.    В 
случаите, в които сградата е едноетажна и липсва приземен 

ектно на земята. Всички тези основни и спомагателни елементи представляват 
грубо издялано дърво, като често използвани са дъб и бук. Гредите се изработват 
от  дънера  на  дървото,  което  се  обработва  ръчно  с  брадва.  Обработен  така, 
дървеният  материал  старее  по  изключително  интересен  и  красив  начин.  За 
постигането  на  този  ефект  и  за  удължаване  на  живота  на  използвания  дървен 
материал е важно дървото бъде отрязано правилно – успоредно на нишката. Така 
смолата  може  да  направи  плътен  защитен  слой,  който  да  предпази  дървото  от 
гниене.  

Подовата  конструкция  се  изгражда  посредством  второстепенни  греди.  За  да 
стъпят  колоните  като  продължение  на  тези  идващи  отдолу  е  необходимо  над 
подовата конструкция да бъде издигната още една носеща греда. Съединяването 
на  хориз

нки  или  чрез  сглобки  и  пирони.  При  наличието  на  носеща  греда  останалите 
греди се нареждат успоредно и върху тях се поставя покривният материал – тикли 
или  керемиди.  Тази  конструкция  се  подсилва  допълнително  с  патерица.  За  да 
бъдат  свързани  всички  елементи  е  необходима  сглобка,  т.е.  оформянето  на 
отвори, през което да преминат дървените дюбели. Същото свързване се прави и 
между главната носеща греда и останалите греди. Използваните дървени дюбели 
трябва да бъдат изработени от здраво дърво. Възможно е да се наложи временно 
укрепване  на  помощните  греди  от  пода  и  използването  на  вертикални  скелета, 
които да се разположат в близост до главната носеща греда. Това се прави с цел да 
се избегне промяна в носимоспособността на гредите.  

Само когато частта, която трябва да бъде реконструирана е добре укрепена от 
двете  страни може  да  започне  нейната  подмяна.  В  случай,  че  основната  греда  е 
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во едната част, а след това 
дру

й като много често всичко се осъществява 
на р

в  близост  до  сградата,  земетресения,  свлачище  и  т.н.  Наклонените 
дър

и  –  каменни  плочи  или  едноулучни  керемиди  имат  своята 
носимоспособност  и  издръжливост.  Едноулучната  керемида,  известна  още  като 
тур изцяло  цилиндрична  форма,  а  е  съвсем  леко 
скос

н

При избора на 
нов

изгнила  или  изгоряла  тя  трябва  да  бъде  сменена.  Когато  тя  е  наставена  по 
дължината трябва да бъде отстранена и подменена пър

гата.  Много  внимателно  се  раззидава  гредата,  като  при  необходимост  се 
укрепва  с  помощно  скеле,  играещо  ролята  на  временна  подпора,  държаща 
тежестта  на  цялата  подова  конструкция.    След  подмяната,  тя  отново  се  зазижда, 
като се правят и необходимите сглобки. 

Много важен момент при реконструирането и реставрирането на стари сгради 
е  установяването  на  вида  и  материалите,  използвани  за  направата  на  покрива  – 
каменни плочи или едноулучни  керемиди. Материалите  за  подобни  сгради имат 
продължителен процес на обработка, тъ

ъка.  
Освен на покрива се прави оценка и на стените: доколко здрави са те, налице 

ли са вертикални или хоризонтални цепнатини, има ли разрушения. Добре е да се 
определи  и  източникът  на  тези  разрушения  –  коренова  система  на  растения, 
виреещи 

вета  са  индикация  за  движение  на  земната  маса.  Също  така  трябва  да  се 
определи  къде  се  стича  дъждовната  вода  и  дали  са    налице  високи  подпочвени 
води. 

 
3.1.1 Реставриране на покрив 
Покривите на старите български къщи независимо от това с какъв материал са 

покрит

ска  керемида,  не  притежава 
ена  назад.  При  подмяна  на  стария  покрив  не  бива  да  съществува  разлика  в 

тежестта  а  новите  и  старите  керемиди.  Може  да  се  каже,  че  на  пазара  на 
строителни  материали  няма  по‐тежки  керемиди  от  турските.  С  оглед  на 
специфичния им начин на нареждане една върху друга се събират три керемиди с 
цел получаване на улея, по който да се оттича водата. В случай, че все пак новите 
керемиди  тежат  повече  от  старите  ще  бъде  необходимо  реконструирането  на 
дъсчената обшивка, а в някои случаи и на покривната конструкция.  

При възстановяване на каменен покрив е желателно той да бъде открит, като 
много внимателно се премахват, сортират и нареждат здравите каменни плочи. В 
случай,  че  се  извършва  само  подмяна  на  тикли  това  трябва  да  става  много 
внимателно,  тъй като  те  се редят от улука към върха на покрива.   

и тикли трябва да се насочи внимание към такъв тип скала, която може да бъде 
обработена  и  да  придобие  типичната  за  тиклите  релефна  форма.  Стигайки  до 
дървената  конструкция,  която  носи  тежестта  на  тиклите  се  прави  оценка  на 
състоянието на дъсчената обшивка. При необходимост тя се подменя. 
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се премахва 
кон

азличен  експлоатационен  живот.  Гредоредът  също  се  износва,  губи  своята 
нос ледва да бъде подменен.  

азпространени  подови 
кон

олационни  свойства  и  не  забавя  процеса  по  изграждане  или 
рест

л

испадне дебелината на пода. При самото 
нар

е  от  стените  5  см.  Другата  част  от 
гред

                                                

Друг  конструктивен  елемент,  чието  реставриране  е  свързано  с  покрива  е 
еркерът, който представлява сложна конзола. Този тип елементи функционират по 
съвсем различен начин и притежават друга статична композиция. Когато трябва да 
бъде сменена греда е препоръчително да се започне от покрива, като 

струкцията и наредените каменни плочи, а вертикалните греди могат да бъдат 
запазени. Дюшемето също трябва да бъде отстранено, за да може да се достигне 
до гредата, нуждаеща се от подмяна. До нея няма как да се стигне по друг начин33.  
 

3.1.2 Подмяна на гредоред 
Дали  да  се  реставрира,  реконструира  или  укрепи  една  сграда  зависи  от 

нейното обективно състояние и разбира се от използваните материали, които са с 
р

имоспособност и съответно с
В случаите, в които е необходимо да се сваля гредоредът, на тавана може да 

се  отвори  само  тази  част,  в  която  конструктивните  елементи  трябва  да  бъдат 
заменени. 

Гредоредът  е  една  от  най‐старите  и  масово  р
струкции.  Неговите  основни  предимства  са  лекото  собствено  тегло,  лесно  се 

изгражда независимо от плановото разпределение, има добри топлоизолационни 
и  шумоиз

авриране  на  сградата.  Неговите  недостатъци  се  свеждат  до  вероятност  от 
загниване  и  разяждане  от  гъби  и  насекоми.  Той  също  така  е  водопропусклив  и 
недостатъчно устойчив на влага и пожар. 

За направата на  гредоред се използва материал от раз ични видове дърво – 
чам,  бор,  дъб  или  бук.  Дървените  греди  се  подреждат  хоризонтално,  като  се 
опират на основните носещи стени. Горната част на гредите се изравнява с нивото 
на съответния етаж, като разбира се, се пр

еждане се следват определени правила. 
Важно е първо да се изчислят с точност размерите на помещенията. Гредите се 

редят по посока на късата страна на помещението, перпендикулярно на носещите 
стени.  Стени  по‐тънки  от  0,25  м  не  биха  могли  да  издържат  гредоред.  Първо  се 
нареждат  най‐крайните  греди  на  разстояни

ите се полагат на разстояние 0,80 м – 0,85 м, измервано от ос до ос. Във всяко 
едно от помещенията горните краища на гредите се подравнява с цел избягване на 
издигането на прагове между тях. В едно отделение гредите се подреждат в една 
посока.  Те  се  застъпват  върху  носещите  стени  с  около  20  см.  С  цел  да  бъдат 

 
33 Кинова, Д., Д. Шиклев. Реконструкция на стара къща .// Още за къщата, 2009, №4 (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/restavracia/article/20, 27.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
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агани  върху  зидарията,  ограждаща 
ком

н

мото  подпокривно  пространство  може  да  се  използват  и  по‐тънки 
гред

ещенията.  Светлото  пространство, 
обр

предпазени от изгниване,  тези части от гредите, които подлежат на вграждане се 
замазват  с  катран  и  карболинеум.  Около  тях  не  се  поставя  разтвор,  а  челата  и 
страничните плоскости се нареждат на разстояние от 3 до 5 см от зидарията. Под 
всяка  една  греда  се  поставят бичмета  с  размери 8/10  см,  които  се разполагат  по 
дължината  на  целия  зид  с  идеята  тежестта  да  бъде  разпределена  равномерно. 
Бичметата,  известни  още  като  подложки,  се  позиционират  легнали  на  своята 
широка страна, тъй като в конкретния случай те се използват само и единствено за 
разпределение, а не за понасяне на товара.   

При  възможност  е  добре  гредите  да  се  полагат  цели,  но  при  по‐големи 
разстояния те могат да бъдат удължени, но само върху вътрешни носещи зидове, 
подпорни  греди  или  колони,  като  се  снаждат  с  болтове  или  скоби.  Гредите  в 
никакъв  случай  не  трябва  да  бъдат  пол

ините. Добре е те да бъдат отдалечени от вътрешната страна на минимум 10 см 
разстояние  и  поради  тази  причина  тежестта  на  гредите,  които  са  в  близост  до 
комините се поема от напречно поставени къси греди (весла). Веслата се захващат 
за двете  ай‐близко разположени греди от гредореда. Ако комините са по‐дълги е 
възможно да се стигне до прекъсване на повече греди, чието тегло да се поеме от 
весло.  За да бъде избегната изключително  голямата опасност от пожар в именно 
тази  зона,  следва  комините много  старателно да  се  измажат  отвън  на  нивото  на 
гредореда. Получилото се разстояние от около 10  см между вътрешната стена на 
вече  измазания  комин  и  гредите  трябва  да  се  запълни  с  глина  или  азбестово 
брашно. В конкретния случай бетонът е твърде неподходящ, поради факта, че той е 
добър проводник на топлина. По аналогичен начин се изпълнява гредоредът и при 
стълбища.   

Гредоредът  не  бива  да  бъде  допълнително  натоварван  от  неправилно 
положени  преградни  стени.  Те  трябва  да  бъдат  монтирани  върху  стоманени 
двойни  Т‐образни  греди.  За  направата  на  гредоред  между  последния  етаж  и 
неизползвае

и,  разположени  на  по‐голямо  разстояние  една  от  друга,  тъй  като  тук 
оказваното напрежение няма да бъде голямо.  

Разположението  и  отстоянието  на  гредите  се  определя  от  предварително 
изготвения план за съответния етаж, над който следва да бъдат нареждани.  Както 
вече стана ясно важно е първо да се определи каква ще бъде посоката, в която ще 
се  полагат  гредите  във  всяко  едно  от  пом

азуващо се между носещите  тежестта на  гредореда  стени се нарича отвор на 
гредореда.  Посредством  него  може  да  се  определи  дължината  на  гредите.  Не  е 
задължително посоката им в цялата сграда да бъде една и съща. Важно е гредите 
да се положат по късата страна на отделните помещения.  
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е  и  съответно  по‐
мал

ите стени в една сграда минават от първия до последния етаж и стигат 
до с мия покрив. Без  значение височината на сградата  тези стени не са  с  голяма 
деб .  Ако  се  издигне  една  такава  стена 
сам

ветно  добре 
укре

струкция  е  изцяло 
готова.  Това,  което  следва  е над  гредореда да бъде положен под,  а  под него да 
бъд е се отдолу помещения. С цел постигане на по‐
доб

При  образуването  на  по‐широки  отвори  над  5  м  може  да  се  наложи 
гредоредът да се укрепи с една надлъжна греда отдолу в средата на помещението. 
При  такива  ситуации  гредите  се  изработват  с  по‐малко  сечени

ка дължина и се полагат точно над подпорната греда. Ако разпределението на 
помещението  под  гредореда  позволява  би  било  добре  тази  греда  да  бъде 
укрепена с дървена, тухлена и дори бетонна колона с цел намаляване на нейното 
сечение.  

 
Свързване на гредореда със стените 
Носещ
а
елина  –  варират  между  25  –  45  см
остоятелно,  тя  веднага  ще  се  срути,  преди  дори  още  да  е  завършена,  което 

означава,  че  стените  в  сградата  се  държат  взаимно,  защото  са  свързани  една  с 
друга.  Връзката  помежду  им  е  най‐сигурна  и  здрава,  когато  на  всеки  етаж  те  се 
свързват, така че да бъде намалена общата им конструктивна височина. В днешно 
време подобно хоризонтално свързване на стените на определено ниво се постига 
посредством стоманобетонни пояси, които се полагат върху стените.  

При  сгради  с  гредоред,  там  където  е  възможно,  първоначално  се  изгражда 
стоманобетонният пояс, върху който след това се полагат гредите. Така въпреки, че 
подът  не  е  направен  от  бетон  стените  са  добре  свързани  и  съот

пени.  Тогава  когато  направата  на  подобен  пояс  е  невъзможно  или  най‐
малкото  неудачно  с  оглед  на  запазването  на  автентичния  вид  на  дадена  стара 
сграда, за свързване на стените може да бъде използван самият гредоред. За целта 
се  използват  стоманени  връзки,  наричани  шлицове.  Шлицовете  представляват 
стоманени  прътове  (сечение  10/50  мм,  дължина  1,5  –  2  м),  които  са  здраво 
захванати  за  гредореда  и  преминават  по широчината  на  цялата  сграда.  На  края, 
който  е  разположен  върху  стената  се  оформя  отвор,  през  който  напречно  се 
прокарва  парче  от  плоска  стомана  дълго  0,50  м.  Разстоянието  между  отделните 
връзки трябва да бъде в диапазона 2 ‐ 4 м. В случаите когато стените са успоредни 
на гредореда е добре връзките да свържат първите три греди.  

 
 Междинен под, под и таван  
След  нареждането  на  гредореда  носещата  подова  кон

е оформен таван за намиращит
ра  шумо‐  и  топлоизолация,  в  пространството  между  гредите  се  изгражда 

междинен под. 
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чки,  с  размери  3/4  см,  като  гредите,  намиращи  се  до  стените  се 
нако

пи  трябва  да  бъдат машинно 
обр

ето  на  стоманени  скоби  и  дървени 
кли

а е да прикрият получилите се при нареждането 
пра

  д

и  майстори  са  били  изключително  старателни  при 
изра

По  цялото  им  продължение  от  двете  страни  на  всяка  една  от  гредите  се 
заковават  летви

вават  само  от  вътрешната  им  страна.  Върху  тези  летвички,  напречно  на 
гредите и на разстояние от около 1 см се поставя отпадъчен дървен материал или 
капаци  с  дебелина  около  2  см  и  различна  широчина.  Над  тях  може  да  бъде 
поставена минерална вата или да бъде направена замазка от глина и нарязана на 
ситно  слама.  Препоръчително  е  глината  да  бъде добре  изчистена  и мазна,  за  да 
бъде  лесна  за  обработка.  Когато  замазката  е  вече  изсъхнала  оставащото 
пространство до горния ръб на гредите изцяло се запълва с добре изсушен пясък. В 
разстоянията между гредите в никакъв случай не се поставя сгурия или отпадъци 
от  строителни  материали,  тъй  като  те  могат  да  бъдат  причина  за  загниване, 
„разболяване” и дори за разрушаване на дървото.    

Препоръчителни за направата на дъсчен под върху  гредоред са  талпи от бор 
или  чам,  дебели 4‐5  см  и широки 8‐10  см.  Тези  тал

аботени,  така  че  откъм  горната  им  страна  да  са  рендосани,  а  от  двете  тесни 
страни  да  бъдат  назъбени  и  съответно  вдлъбнати.  Задължително  изискване  е 
дъските да са напълно сухи, здрави, без опасни чепове и прояждания от насекоми. 
Редят  се  плътно  една  до  друга,  като  пироните  се  наковават  във  вдлъбнатините, 
така че да се покрият със следващата талпа.  

Талпите трябва да се коват внимателно и силно да се притягат една към друга. 
Това  може  да  се  постигне  чрез  използван

нове.  Скобите  се  наковават  на  няколко  места  по  дължината  на  талпите  в 
зависимост от това колко дълги са талпите. Разстоянието между тях следва да не 
надхвърля  широчината  на  гредата  и  клиновете,  взети  заедно.  С  набиване  на 
клиновете при скобите един към друг талпата, която трябва да се закове се натяга 
към предишната закована талпа. 

Покрай  всяка  една  от  стените  над  пода  се  поставят  профилирани  дъсчици, 
наречени первази.   Тяхната задач

зни  пространства  между  стените  и  пода  и  да  предпазят  мазилката  от 
захабяване и повреди. В по‐рядко използваните помещения в сградата може да се 
поставят  нерендосани и  необработени  греди  с  ебелина  3‐4  см.  Важно  е  те  да 
бъдат допрени плътно една до друга и заковани отгоре с минимум два пирона по 
широчината на гредата.  

Таванът може да бъде оформен или с дъски, или с мазилка. Добре известно е, 
че  прочутите  българск

ботването  на  дървени  тавани.  За  тази  цел  най‐често  били  използвани 
рендосани  борови  дъски  с  дебелина  около  3  см  и  различна широчина,  които  се 
сглобявали  на  фалц  с  шарка.  Профилирани  летви,  които  образуват  най‐
разнообразни фигури, покриват получилите се промеждутъци. В централната част 
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в й т

на  сериозна  експлоатация  е 
доп

 
3.1

Конструкцията  на  една  съществена  част  от  българските  архитектурни 
идове  –  основи,  стени,  сводове, 

купо  

,

ползваните  материали  –  естествен  или 
изку

                                                

на  някои  та ани  се  оформя  и  основният  мотив  на  фигурата,  ко то  най‐чес о  се 
изпълнява  с  дърворезба.  Подобен  тип  дърворезбовани  тавани  представляват 
изключителна  ценност  в  съкровищницата  на  българското  културно  архитектурно 
наследство. В днешно време таваните, намиращи се под гредореда се изработват 
основно  с  мазилка.  Въпреки  че  мазилката  е  чужда  технология  за  гредореда,  тя 
подобрява  в  пъти  неговата  пожароустойчивост,  топло‐  и  шумоизолационните  му 
свойства. В допълнение към това, тя отразява слънчевата и най‐вече изкуствената 
светлина,  насочвайки  я  към  помещението.  Това  е  и  причината,  поради  която 
стените и таваните са боядисвани предимно в бяло.  

При  подмяна  на  гредоред,  когато  пораженията  по  него  са  по‐сериозни  и 
съответната  сграда  предстои  да  бъде  подложена 

устимо  върху  гредореда  да  се  отлее  бетонна  плоча.  За  съхраняване  на 
автентичния вид на сградата гредите се укрепват и запазват, така че да се виждат 
отдолу.  Пространството  между  отделните  греди  може  да  бъде  изолирано  с 
гипсокартон. Не са рядкост случаите, в които старите греди са запазени, изгражда 
се каратаван, монтирана е топлоизолация, но грубото дюшеме е съхранено34.  

 
3.1.4 Възстановяване и укрепване на зидани конструкции 

.4.1 Възстановяване на зидани конструкции 

паметници  е  изградена  от  каменни  и  тухлени  з
ли и т.н. Към днешна дата подобни конструкции се определят като податливи 

на  деформации  и  външни  въздействия.  Много  често  при  сгради  от  този  вид  се 
наблюдават съществени щети, от рода на процепи, разрушавания, разхлабвания и 
други,  които  представляват  сериозна  заплаха  както  за  самата  сграда,  така  и  за 
нейните  посетители.  Поради  това  е  много  важно  да  се  обърне  специално 
внимание на способи, методи и технологии за укрепване и възстановяване, които 
освен  благонадеждни  следва  да  бъдат  и  достатъчно щадящи   за  да  се  предпази 
паметникът от последващи разрушения.  

Важен  момент  при  възстановяването  на  зидана  конструкция  е  правилното 
определяне  на  характеристиките  на  из

ствен  камък  и  разтвор.  Материалите,  с  които  следва  да  се  осъществи 
възстановяването  трябва  да  бъдат  възможно  най‐сходни  до  оригиналните,  както 
по  отношение  на  външен  вид,  така  и  по  отношение  на  характеристиките. 
Употребата  на  строителни  материали  с  различна  характеристика  възпрепятства 

 
34 Кинова, Д., Д. Шиклев. Реконструкция на стара къща .// Още за къщата, 2009, №4 (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/restavracia/article/20, 27.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
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  е желателно да  се определи  географското положение и 
т

и и разрушения. Ако бъде установено, че 
изто

ирана  посредством  запълване  с  разтвор  на  образуваните  процепи.  Преди 
оба

                                                

нормалното  функциониране  на  зида.  Така  например  употребата  на  разтвори  с 
коравина,  по‐голяма  от  тази  на  оригиналния  разтвор,  може  да  бъде  причина  за 
натрупване на напрежение във възстановената зона, при което камъкът, намиращ 
се  под  новия  разтвор  да  се  разруши.  Много  често  установяването  на 
характеристиките на материалите, използвани при стари конструкции  може да се 
окаже задача с повишена трудност. Възможно е да се стигне дори до петрографско 
изследване (изследване на скалата като съвкупност от минерали) с цел определяне 
на характеристиките35.  
Преди  да  бъде  идентифициран  видът  на  съществуващото  строителство  и 
използваните материали
климатичните  особености  на  района,  в  който  се  намира  сградата,  тъй  ка о 
бъдещото  опазване  и  експлоатационен  живот  на  материалите  зависи  от  тях. 
Интервюирането  на  местното  население  е  изключително  лесен  и  същевременно 
ефективен  начин  за  получаването  на  подобна  информация.  От  тях  може  да  се 
разбере количеството на валежите, минимални и максимални температури, посока 
на ветровете. Тези данни са важни, за да може да се определи как точно да бъдат 
съхранявани дървените части на сградите, фасадите и други елементи, които могат 
да бъдат засегнати от вятъра и дъжда36.   

Първата стъпка при реновирането на зидана конструкция е идентифицирането 
на причините за съществуващите дефект

чникът  е  все  още  активен,  е  желателно  неговото  въздействие  да  се 
неутрализира,  а  след  това  да  се  премине  към  отстраняване  на щетите  по  самия 
зид.  

Когато  обект  на  обновяване  са  напукани  стени,  зидарията  може  да  бъде 
ренов

че  да  се  стигне  до  запълване  на  пукнатините  е  необходимо  да  се  премахнат 
разрушенията  от  стария  разтвор,  както  и  да  се  продухат  самите  пукнатини. 
Препоръчително е да се избягва пясъкоструенето. При по‐масивни зидарии новата 
свързваща смес се полага под налягане. Отстраняването на мазилката, покриваща 
зида може да се осъществи чрез машина за разбиване, което всъщност не е лека 
задача, тъй като след нея останалите дребни частици от мазилката трябва да бъдат 
почистени  ръчно.  При  желание  зидарията  да  остане  без  мазилка  е  необходимо 
старата  такава  да  бъде  отстранена  на  дълбочина  от  около  2  см  между  самите 
камъни.  След  като  бъде  направено  това,  добре  е  стената  да  бъде  измита 
старателно  с  вода,  с  цел  премахването  на  останалите  дребни  камъчета  и 

 
35 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013 (http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 28.11.2013) 
36 Христова, С. Как да идентифицираме повредите в старите къщи. (http://www.abouthouses.eu/bg/node/526, 
28.11.2013)  
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прашинки.  За да бъде избегнато премиването на пясъка от вътрешната страна на 
зида  е  необходимо  измиването  да  става  отгоре  надолу.  Трябва  също  така  да  се 
избягва  директното  насочване  на  струята  вода  към  сглобките  между  камъните.  
След  тази  процедура,  при  необходимост  увредените  камъни  могат  да  бъдат 
заменени  със  същите  естествени  камъни,  които  са  били  използвани  при 
първоначалното издигане на зида. За целта те могат да бъдат положени в легло от 
разтвор, като например фин пясък и вар в съотношение 3:1 и вода. Количеството на 
водата  зависи от  съдържанието на  вода  в използвания пясък.  Сместа  е  готова  за 
размазване  когато  може  спокойно  да  бъде  оформена  с  ръка.  При  твърде  суха 
замазка има опасност от разпадане, а при твърде рядка такава зидарията може да 
се срути.  

Много подходящ за измазване на каменния зид е хоросанът, тъй като той не се 
напуква  и

рява.  Циментовите  разтвори  от  своя  страна  са  много  здрави,  но  пречат  на 
зидарията да диша,  което  в  определен момент  води до натрупването  на  влага  и 
съответно  до  напукване  на  замазката  и  на  самите  камъни.  Най‐подходящата 
температура за направата на замазки е 12°C ‐ 20°C37.  

В  случаите,  когато  пукнатините  са  засегнали  самите  камъни  задължителна 
стъпка е отстраняването на напуканите каменни блоко

След  като  бъде  изваден  напуканият  блок,  разтворът  около  останалите 
заобикалящите го камъни се премахва, като новият блок трябва да бъде наложе

разтвор.  Ако  условията  не  озволяват  з сегнатият  камък  да  бъде  подменен, 
процепите  могат  да  бъдат  запълнени  под  налягане  с  епоксидна  смес.  Вариант, 
който  също може да  бъде  приложен  в  подобна  ситуация  е  напуканият  камък да 
бъде  премахнат  и  завъртян  или  дори  разменен  с  друг,  здрав  камък  от  същата 
зидария, така че процепът в него да не съвпада изцяло с основния процеп.  

Когато цепнатините са с големина по‐голяма от 0,10 см и тяхното запълване не 
е разрешение на проблема се налага да бъдат направени допълнителни пре

ду  разделените  части  на  стената.  Най‐доброто  решение  е  разбира  се 
подмяната на засегнатите камъни с удължени/превързващи такива. Когато това не 
е възможно следва укрепването  а бъде изпълнено с метални планки, полимерни 
мрежи или други пригодни за тази ситуация съединителни средства.  

При  наличие  на  по‐голяма  вертикална  цепнатина  в  областта,  в  която  се 
пресичат  две  стени,  оздравяването  може  да  бъде  направено  с 

анени  лаши.  Те  представляват  метални  връзки  с  дървена  конструкция,  за 
чието изработване се използва плоска стомана с дебелина 0,10 см и широчина 0,40 

 
37 Христова, С. Техники и методи за възстановяване на каменни стени (http://abouthouses.eu/bg/node/1394, 
29.11.2013 г.)  

http://abouthouses.eu/bg/node/1394


         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

ществуващата стена да бъде разрушена и построена наново. 
При 

  би  било  да  се  презида  целият  съществуващ  зид  в 
сгра с

До укрепване на зидани конструкции се прибягва в следните случаи: 
ане  на  зидана  конструкция,  с  цел 

ст  от  конструктивна  система, 

днофамилните  жилищни  сгради  с 
ени зидове и дървени подови конструкции 

  стоманобетонна  или  стоманена  конструкция,  която  да  обира 
изцяло сеизмичните въздействия и дори част от вертикалните такива.  Този процес 

                                                

–  0,50  см,  със  извити  краища38.  Лашите  трябва  да  се  позиционират  така,  че  да 
пресичат  цепнатината  между  двата  реда  с  камъни,  след  което  се  заварят  за 
закотвяща стоманена плочка. Друго решение е оформянето на наклонени отвори, 
преминаващи през цепнатината, в които се забиват стомани пръти и след това се 
запълват с разтвор.  

Когато по зидарията са нанесени сериозни поражения и те не могат да бъдат 
отстранени, следва съ

тази  процедура  разрушените  камъни  може  да  бъдат  заменени  с  нови,  а 
здравите да бъдат използвани отново. Другият вариант е да  се използват изцяло 
нови строителни материали.  

Когато  преобладаващата  част  от  съществуващата  стена  се  нуждае  от 
реконструиране,  най‐разумно

дата,  о обено  ако  обективното  състояние  на  употребените  материали  не  е 
добро, дори и когато отделните стени са здрави.  
 
3.1.4.2 Укрепване на зидани конструкции 

• при  необходимост  от  подсилв
предпазване от сеизмични въздействия; 

• при носещи стени с недостатъчна носимоспособност; 
• преустройване  на  носещи  стени  в  ча

поемаща хоризонтални напрежения; 
• при предаварийни ситуации. 

Широко  разпространени  в  България  са  е
вертикална носеща конструкция от тухл
–  гредоред.  Както  вече  стана  ясно  и  по‐рано,  преобладаващата  част  от  сгради  с 
подобна конструкция са със статут на архитектурно наследство.   За да може една 
зидана  стена    да  се  превърне  в  част  от  конструктивна  система,  която  да  поема 
хоризонтални въздействия, тя трябва да бъде изградена от тухли с висока плътност. 
Стената трябва да бъде с дебелина над 0,25 м, като в допълнение към това бъде 
обградена от всички страни със стоманобетонни или стоманени елементи с голяма 
коравина.  Изпълнението  на  стената  по  този  начин  ще  направи  възможно 
създаването на натискови диагонали,  които при  старите архитектурни паметници 
не са налични.  

Поради  това  при  укрепването  на  конструкции  от  този  вид  е  препоръчително 
вграждането  на

 
38 Градът.bg. Речник: Лаша ( http://gradat.bg/dictionary/0/39_lasha/, 29.11.2013) 
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3.2.1 Полагане на саниращи мазилки 
а борбата  с основния причинител на щети по  сградите – 

влагата,  е  препоръчително  те  да  бъдат  подложени  на  цялостно  саниране.  Със 
съв да  се  изолират  влажни  и  съдържащи 
вре

следва след като употребените материали се втвърдят по тяхната повърхност да се 
                                                

еизменно  свързан  със  заздравяване  на  подовата  конструкция  посредством 
нейното  заместване  или  допълване  със  стоманобетонна  плоча.  За  да  изпълнява 
функцията  на  хоризонтална  опора,  тази  плоча  задължително  трябва  да  премине 
през стените без никакво прекъсване. Това се постига чрез оформянето на отвори 
за нивото, които да се затворени с дюбели, свързващи плочата от двете страни на 
стената.  В  момента  на  изпълнение  носимоспособността  на  зидарията  трябва  да 
бъде проверена и доказана, а дюбелите тествани на срязване. 

В  случай,  че  този подход е икономически неефективен, може да се прибегне 
до пространствено усилване на стените с обтегачи, изработени или от  стоманени 
профили,  или  от  армировъчна  стомана.  Прилагането му  не  га

уреност на сградата, но предотвратява разрушаване при земетресения с ниска 
до средна интензивност. Пространствено укрепване на сградата е удачно решение 
и  при  наличието  на  неравномерни  слягания  на  основите.  По‐добри  резултати  се 
постигат ако заздравяването с обтягащи елементи се съчетае с полагане на торкрет 
и/или  подсилване  на  зидарията  с  вертикални  и  хоризонтални  стоманобетонни 
обрачи или профили.  

За  усилване  на  стени  в  предаварийно  състояние,  в  случаите,  в  които  тяхното 
събаряне  е  неприемливо,  е  възможно  да  се  изгради  система  от  стоманени  или 
стоманобетонни  коло

диране  –  етап  от  строителството,  в  които  се  строят  на  основите  на 
сгради  и  съоръжения39)  и  свързани  към  зидарията  с  помощта  на  стоманени 
дюбели40.  

 

3.2 Съврем

За да бъде  спечелен

ременните  саниращи  мазилки  могат 
дни  соли  зидове.  С  традиционните  материали,  широко  използвани  досега  в 

строителството,  постигането  на  изолиращ  ефект  е  невъзможно.  Необходимо  е 
използването  на  мазилки  или  други  съответстващи  си  един  на  друг  материали, 
чиито подбор да се осъществява съгласно обективното състояние на постройката.  

За  заздравяване  или  реновиране  на  повредена  и  амортизирана  мазилка 

 
39 Германов, Трифон. Фундиране. София, 2011, 5 с.  ( http://uacg.bg/filebank/att_1361.pdf, 29.11.2013)  
40 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013(http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 29.11.2013) 
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образуват големи пори. По този начин се постига безпрепятствено преминаване на 
водните пари и съответно натрупаната в зидарията влага се изпарява. Освен това

сторните и  силно разклонени пори изграждат богата на депа структура,  която 
да поема и съхранява натрупващите се в депата соли, без това да оказва влияние 
на  паропропускливостта  на  саниращата  мазилка41.  Добрата  паропроходимост  на 
използваната  мазилка  благоприятства  за  по‐доброто  изсъхване  на  зидариите. 
Ефективността  на  порестите  мазилки  до  голяма  степен  зависи  от  това  доколко 
хомогенни  са  те.  При  смеси,  разбъркани  на  строителния  терен  постигането  на 
добра хомогенност не е възможно. 

Посредством  използването  на  правилните  свързващи  материали  и  добавки 
могат  да  се  създадат  мазилки  със  силно  завишен  общ  обем  на  порите  при 
занижено  съдържание  на  капилярни  пори.  Постигането  на  добра  ефективност  в 
дългосрочен  план  изисква  спазване

мална  по  отношение  на  характеристиките  на  материалите  (вид,  форма, 
големина  и  структура  на  гранулите  на  добавките,  вид  на  свързващото  вещество, 
съотношение, количество на добавките) композиция. 

Предвид  функцията,  която  изпълняват,  мазилките  за  саниране  трябва 
сравнително бързо и разбира се сигурно да се втвърдят. В допълнение, отделните 
съставки  на  мазилката,  най‐вече  тези  със  свързваща  функция,  следва  да 
притежават  висока  устойчивост  на  соли.  Поради 

ране  на  сгради  в  повечето  случаи  са  хидравлично  съединени.  Освен 
водоустойчиви,  този  тип  мазилки  не  се  повлияват  от  студа,  което  означава,  че 
може да се употребяват и  а направата на цокли  Нанасянето на саниращи мазилки 
върху  влажен  зид  е  допустимо  тогава  когато  атмосферните  условия  позволяват 
бързото  й изсъхване.  зсушаването  на  целия  зид  само  с  помощта  на  санираща 
система не е възможно. Приложение в подобни ситуации намират други способи, 
като  например  изграждането  на  хоризонтална  блокада  или  вертикални 
уплътнения42.  

В  най‐общи  линии  санирането  на  сградите  преминава  при  определена 
последователност  на  осъществяваните  дейности.  Първата  основна  стъпка,  която 
определя  качеството на  крайния  езултат  е механичната обработка и  подготовка 
на  основата.  П

едели  нивото  на  влажност  в  мазилката  и  самата  зидария  и  разбира  се 
количеството  на  отлаганите  соли,  тъй  като  тези  показатели  ще  определят 

 
41 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 29.11.2013) 
42 RÖFIX. Услуги. Полезна информация: Принцип на действие на саниращите мазилкови системи 
(http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-
da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi, 02.12.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi
http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi
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правилния избор на материали. Подобна процедура е свързана с използването на 
услугите  на  специализирана  в  тази  област  лаборатория  и  анализ  на  базата  на 
теренно  проучване.  Относителната  влажност  на  стените  попада  в  нормални 
граници  когато  не  надхвърля  20%.  Много  по‐трудна  задача  е  отчитането  на 
степента на отделяне на соли в зидарията. За допустими нива се считат следните: 

 
Соли  Без отлагане  Нисък процент на 

отлагане 
Висок процент на 

отлагане 
Хлориди  <0,2%  0,2 – 0,5%  >0,5% 
Сулфати  <0,5%  0,5 – 1,5%  >1,5% 
Нитрати  <0,1%  0,1 – 0,3%  >0,3% 
Нитрити  <0,1%  0,1 – 0,3%  >0,3% 

Табл                          зточник: На
http:/ m.net/?p=28

ица 1.                    И прави сам 
/napravisa 66  

В твие  с  тези  овени  п допустимост ага  и 
отлож  условно зид могат да бъдат разделени в няколко  

ърхност; 
ърхности  влажността  и  отлагането  на  соли  са  в 

са  в 

  е  създадена  система  от  материали  и  техники  за 

спадат  към  първата  група  т.е.  те  са  преди  всичко 
мех

неносещата  зидария  и  поставяне  на  лента  от  неръждаема  ламарина  или  PVC, 

  съответс вече  устан рагове  на    на  вл
ени соли ариите   групи:

• Зидарии, несъдържащи влага и соли по своята пов
• Зидарии,  по  чиито  пов

малки количества; 
• Зидарии,  по  чиито  повърхности  влажността  и  отлагането  на  соли 

големи количества. 
Развитието  на  съвременното  строителство  е  достигнало  до  ниво,  в  което  за 

всяка  една  от  тези  групи
заздравяване  и  реновиране  на  зидариите.  Може  да  се  приеме,  че  когато 
нарушенията  по  мазилката 

анични – цялостно или частично разрушени зони, рушащ се повърхностен слой 
и  отлепена мазилка –  сградата  има  нужда  от  реставриране.  В  подобни  ситуации 
дори  не  е  необходимо  да  бъде  установено  нивото  на  влажност  и  степента  на 
отлагане на  соли  по  повърхността  на фасадите,  тъй  като  видимите  нарушения  са 
достатъчни за определяне на неотложната и цялостна реставрация на  зидарията. 
Към днешна дата водещите производители на строителни материали разработват 
и предлагат на пазара специални серии продукти,  предназначени за реставрация 
на  стари  архитектурни  паметници.  Те  се  хармонизират  с  изработените  преди 
стотици  години  мазилки  на  варова  основа,  по  начин,  по  който  направените 
впоследствие  корекции  да  не  личат,  а  в  същото  време  автентичният  облик  на 
сградата бива освежен. 

Реставрирането  на  сгради  посредством  саниращи  мазилки  може  да  бъде 
осъществено  по  следните  начини:  посредством  надлъжно  прорязване  на 
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ъс специални разработени за целта разтвори, посредством 
вкар

 

ъдат и по‐големи. За да се определи дълбочината на отворите 
е  н

и,  които  да  осигурят 
бър

ителен материал да бъдат добре 
поч

посредством  оформянето  на  големи  отвори,  в  непосредствена  близост  един  до 
друг и запълването им с

ване под високо налягане на течни хидроизолационни смеси в предварително 
оформени отвори.   

Най‐лесно  изпълним  и  неизискващ  специално  техническо  оборудване  е 
способът, при който във възможно най‐ниската част на зидарията под наклон (45°) 
се  оформят  множество  отвори  с  диаметър  18‐20  мм.  Разстоянията  между 
отделните отвори следва да бъдат около 10 см, като в зависимост от използвания 
материал могат да б

еобходимо  от  общата  дебелина  на  зидарията  да  бъдат  извадени  5  см  и 
полученият  резултат  да  бъде  умножен  по  1,4,  така  например  при  зидария  с 
дебелина  35  см,  дълбочината  на  отворите  следва  да  бъде  42  см.  Прахът,  който 
остава  в  отворите  трябва  да  бъде  отстранен  посредством  издухване  със  сгъстен 
въздух.  Във  вече  почистените  отвори  се  поставят  бутилки  от  пластмаса  заедно  с 
накрайници  във  формата  на  дълги  фунии.  Бутилките  съдържат  специален 
силиконов разтвор за хидроизолиране, който се разлива и съответно се просмуква 
в зидарията, запълвайки и затваряйки по този начин порите.  

Подобен тип подход е особено подходящ при борбата с трудно преодолимата 
и непрекъснато просмукваща се по цялата зидария влага. Добре е тази процедура 
да  се  осъществява  през  летните  месеци,    за  да  може  зидарията  да  е  добре 
изсъхнала. Ако все пак интервенцията не търпи отлагане в оформените отвори се 
поставят  специални  продълговати  електрически  нагревател

зото  изсъхване  на  зидарията.  С  цел  предпазване  на  тези  части  от  зидарията, 
които  са  подложени  на  по‐голямо  механично  натоварване,  може  да  бъде 
използвана мозаечна мазилка. Мозаечните мазилки са разработени на основата на 
изкуствени смоли и са влаго‐ и студоустойчиви.  

Възстановяването на зидариите с високи нива на влажност и висока степен на 
отлагане на соли е далеч по‐сложна задача за един строител реставратор. Първата 
стъпка,  която следва да бъде направена в подобна ситуация е отстраняването до 
камък/тухла на всички нарушени участъци от старата фасадна мазилка. Освен нея, 
важно е  също  така фугите между основния  стро

истени на дълбочина от 2‐3 см и след това старателно запълнени с разтвор за 
предварителен шприц (паропропусклив и устойчив на вода и соли). Останалите във 
фугите дребни частици мазилка, камъчета и прах се премахват със сгъстен въздух, 
пясъчна  струя  или  в  краен  случай  с  водоструйка.  При  по‐слабо  засегнати  от 
разрушителите  участъци,  повърхностният  слой  на  зидарията  се  премахва  до 
достигането на здрава каменна или тухлена основа или здрава мазилка.  

Съвременните  строителни  материали  позволяват  също  така  бързо  и  сигурно 
премахване  на  разрушения,  причинени  от  различни  микроорганизми,  като 
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угите  на 
зид

 

щите 
пок  

е на влагата и солите, като в допълнение към това е с висока 
пар

 гладка повърхност43.  

н
  разработват  различни  аналитични  методи, 

основаващи  се  на  оптически  и  спектрални  способи  за  осъществяване  на  анализ, 
произход и почистване на архитектурни паметници. Комбинирането на лазерната 
тех еханични, физични и химични методи способства за 
пост

л

ния и надписи; 
•

                                                

плесени,  мухъл,  гъбички  и  т.н.    В  допълнение,  те  създават  дълготрайна  защита 
срещу тяхната повторна поява на вече обработеното с тези препарати място.  

Едва  когато  увредените  покрития  са  напълно  премахнати  и  ф
арията са добре почистени и обезпрашени основата се покрива плътно с грунд. 

Грундът има способността да неутрализира въздействието на свободните частици 
(прах),  да  прониква  в  дълбочина,  да  заздравява  основата  и  най‐важното  да 
гарантира  максимално  сцепление  между  грундираната  основа  и  последва

рития.  
Върху  грундираната  основа  ръчно  или  с  машина  следва  да  бъде  нанесена 

шприц мазилка, която да образува равномерна, плътна и грапава основа по цялата 
повърхност на зидарията. По този начин се постига добро закрепяне на саниращата 
мазилка  върху  зида.  Тази  шприц  мазилка  подобно  на  грунда  е  устойчива  на 
вредното въздействи

опропускливост.  Основи  от  този  род  се  нуждаят  от  около  2‐3  дни,  за  да 
изсъхнат.  

Финалната  стъпка от  този не много  кратък процес  е  полагането на  санираща 
мазилка.  Положената  мазилка  се  изравнява  с  мастар  и  се  заглажда  с  голяма 
маламашка.  След  около  24  часа  докато  основата  е  още  влажна  се  полага  и 
санираща  минерална  мазилка,  която  се  изпердашва,  така  че  да  придобие 
съвършено

 
 
3.2.2 Лазерно почистване 
Съвременните  реставрационни  техники  са  неразривно  свързани  с  апредъка 

на  природните  науки.  Учените

нология с вече наличните м
игането на изключителен прогрес в тази област. 
При  реставриране  и  консервация  на  архитектурни  паметници  азерите 

намират следното приложение: 
• Почистване на различни повърхности, като например камък, дърво, метал, 

стъкло и др.; 
• Отстраняване на нежелани цветни изображе
 Осъществяване на контрол на самия процес по почистване на съответния 

обект; 

 
43 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 02.12.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
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нени  и  на  оригиналния  материал,  за  да  бъде  извлечена 
ато  например 

чни материали; 

  обект.  Това  почистване  се  прави  не  само  с  цел 

говото обективно състояние и подготвя паметника за 
посл

стването по  време на  самия процес  е  невъзможно.  При 
поч   о

о е
.  Ето  защо  лазерът може  да 

бъд

• Анализиране  на  химическия  състав  на  оцветяванията,  които  предстои  да 
бъдат  отстра
основна,  важна  за  реставрационния  процес  информация,  к
произход,  нива  на  пигментация,  качество  и  устойчивост  на  използваните 
автенти

• Идентифициране  на  съществуващи  напрежения  и  дефекти  в  самата 
структура на обекта; 

Почистването на артефакти и на различни елементи от стари сгради с културно 
и архитектурно значение може да бъде определено като процес на отстраняване 
на  наслоен  материал  от  даден
подобряване  на  външния  вид  на  реставрирания  обект.  То  има  много  важно 
значение за определяне на не

едващите  процедури  по  консервация.  В  допълнение  към  това  почистването 
способства за отстраняване на първопричинителя и за предотвратяване на бъдещи 
поражения по обекта. Съществуват два вида замърсявания, които е необходимо да 
бъдат  премахнати  от  обекта  –  чужди,  образували  се  впоследствие    върху 
оригиналния обект покрития (замърсявания, породени от процесите, протичащи в 
околната среда и въздействието на човека, стари материали и лепила, използвани 
при предшестващи реставрации, боя и др.) и материя, образуваща се въз основа на 
химическото  и  физическото  разпадане  на  основния  градивен  материал  (корозия 
при метални елементи). 

Традиционните  методи  за  отстраняване  на  ненужните  наслагвания  при 
реставрация и консервация на артефакти и архитектурни паметници се основават 
на  механични  или  химични  способи,  селектирани  строго  индивидуално  за  всеки 
конкретен  случай.  При  тези  методи  осъществяването  на  какъвто  и  да  е  контрол 
върху  качеството на почи

истването  на  обекти  с  висока  архитектурна  и културна  стойност,  коит   са 
изградени от материали  със  сложен и  твърде  разнообразен  състав,  е  необходим 
изключителен  професионализъм  при  прилагането  на  различните  технологии  на 
почистване,  за  да  може  да  се  постигне  минимално  разрушаване  на  обекта. 
Подобно  увреждане  обаче  е  непредотвратимо  при  използването  както  на 
механични, така и на химични методи за почистване. 

За разлика от традиционните техники, лазерното почистване се характеризира 
с много предимства. Първо тази процедура е  изцяло безконтактна – почистващата 
сила е под формата светлинни лъчи и по този начин се избягва прекият физически 
контакт,  който  може  да  пр вокира  появата  на  допълнително  напр жение  в 
структурата  на  оригиналния материал  или  износване

е ефективно използван за почистване на лесно чупливи и крехки архитектурни 
елементи.  Друго  предимство  на  този  тип  интервенция  е  възможността  за 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

рхностния слой на даден обект се отстраняват точно определени 
неж с

Отн

нализ  на  материала,  избор  на  конкретен  вид  лазер,  определяне  на 
пар

нежелани  елементи  от  конструкцията  на  различни 
архитектурни  обекти.  Тази  технология  не  оставя  каквито  и  да  било  отпадъчни 
елементи,  поради  факта,  че  ледът  се  изпарява  и  не  е  необходимо  да  бъдат 
използвани вредни за обекта химически и абразивни препарати. 
                                                

контролиране на обхвата на лазерния сноп с цел почистване на по‐труднодостъпни 
и малки площи.  

За  целите  на  реставрационния  процес  най‐често  се  прилагат  „Nd:YAG, 
ексимерни, CO2 , Er:YAG, Ti‐сапфир лазери, към които е свързано оптическо влакно 
или подвижна „ръка”, позволяваща контролируемо насочване на лазерния лъч”44.  

Почистването  с  лазер  представлява  специфичен  метод  за  лазерно  отнемане, 
при който от повъ

елани  наслагвания.  Когато  лазерният  лъч  и  взаимодейства  със  съответната 
материя,  се  наблюдава  процес  на  нагряване,  разтопяване  и  изпарение  на  този 
повърхностен  слой,  вследствие  на  моето  се  постига  почистване  на  обекта. 

осителната ефективност на този процес се определя от обхвата на лазерния лъч 
и  от  характеристиките  на  почиствания  повърхностен  слой.  Лазерното  облъчване 
оказва  влияние  на  конкретния  материал  чрез  фотохимични,  фототермични  и 
механични техники. Основният фактор, от който зависи крайният ефект е потокът 
лазерни  лъчи.  Как  ще  си  взаимодействат  лазерният  сноп  лъчи  и  обработваният 
обект  зависи  от  параметри  като  „дължина  на  вълната,  дължина  на  импулса, 
интензивност,  ъгъл  на  падане  и  проводящите  характеристики  на  средата”45.  За 
подобен  тип  дейности  се  използват  импулсни  лазери  с  кратки  импулси,  с  цел 
възпрепятстване  на  топлообмена  между  премахваната  материя  и  основния 
материал. 

Макар  основните  процеси,  протичащи  при  лазерното  почистване  да  са 
напълно ясни, неговото реално приложение е съпроводено от редица препятствия, 
свързани със  същността и  химическия състав на  замърсителите.  Този факт налага 
прилагането  на  строго  индивидуални  подходи  при  изпълнението  на  различните 
обекти  –  а

аметрите.  Всичко  това  се  прави  с  цел  да  се  неутрализира  всяка  опасност  от 
увреждане  на  почиствания  паметник,  най‐вече  при  работа  с  леснотопими  и 
органични материали. 

 
3.2.3 Почистване със сух лед 
Почистването  със  сух  лед  е  технология,  високо  ценена  от  реставраторите  на 

паметници на културата и архитектурата. Това е метод, при който с помощта на лед 
ефективно  се  отстраняват 

 
44 Грозева, Маргарита. Лазерни методи за диагностика, реставрация и консервация на културното наследство    
(http://www.issp.bas.bg/lab/LabAS/LDA/First_page.htm, 02.12.2013) 
45 Пак там 

http://www.issp.bas.bg/lab/LabAS/LDA/First_page.htm
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лероден  диоксид  в  твърдо  агрегатно  състояние, 
като

ти. В резултат на 
пол

а  да  се  стига. 
Поч

я  минимални  щети  върху  оригиналната 
повърхност.  Тази  горелка  е  разработена  в  резултат  на  изпълнението  на  проект 
„Плазма  и  нанотехнологии  за  нова  „нежна”  реставрация”,  финансиран  от  Седма 
рамкова програма на Европейския съюз, в който участие вземат инженери, учени, 

                                                

Сухият  лед  представлява  въг
 почистването с него може да бъде определено като неабразивна, суха и чиста 

процедура. Тя се изразява в изхвърляне под налягане на дребни гранулки сух лед с 
висока  скорост  чрез  сгъстен  въздух.    Когато  почистваната  повърхност  направи 
контакт с въглеродния диоксид настъпва процес на сублимация – преминаване на 
твърдите частици в газообразно състояние, без да преминават в течно такова – при 
който въглеродният диоксид увеличава своя обем с близо 800 пъ

училия  се  при  смяната  на  агрегатното  състояние микровзрив  и  последвалото 
изстудяване  на  повърхността,  сухият  лед  (‐70ºС)  замразява  нежелания 
повърхностен слой, като го прави изключително трошлив. Тези резки температурни 
разлики  разрушават  връзката между  повърхностния  слой и  основния материал и 
позволяват  неговото  лесно  отстраняване.  Както  вече  стана  ясно  сухият  лед  се 
образува  от  въглероден  диоксид,  който  се  набавя  или  от  атмосферата,  или  се 
извлича  като  вторичен  продукт  от  различни  производствени  процеси.  Това 
означава, че след възпарение на сухия лед, въглеродният диоксид не се връща в 
атмосферата и не създава условия за появата на парников ефект.  

В  много  случаи  в  процеса  на  реставриране  на  даден  обект  е  категорично 
забранена  употребата  на  химически  продукти  или  прилагането  на  абразивни 
техники  за  почистване.  Има  опасност  химическите  препарати  да  проникнат  в 
структурата  на  камъка  например,  докато  абразивните  техники  могат  да 
предизвикат  образуването  на  дълбоки  драскотини  по  оригиналния  материал. 
Запазването  на  неговия  автентичен  вид  е  основната  цел  на  реставрационния 
процес,  ето  защо  до  подобни  негативни  резултати  не  бив

истването  със  сух лед е изключително ефективен  за целта метод,  тъй като не 
уврежда  по  какъвто  и  да  било  начин  изходния  обект.  Тази  технология  може 
успешно да бъде прилагана при историческата реставрация на къщи,  религиозни 
храмове, мраморни скулптори и т.н46.  

 
3.2.4 Плазмена технология 
Плазмената  технология,  изразяваща  се  в  използването  на  плазмена  горелка, 

представлява  алтернативен  способ  за  почистване  и  съхраняване  на  културни  и 
архитектурни паметници.  За разлика от  традиционните методи  за премахване на 
нежелани  образувания  по  повърхността  на  обектите  с  архитектурна  и  културна 
стойност,  плазмената  горелка  нанас

 
46 Колдклийн. Почистване със сух лед (http://www.coldclean.net/index.html, 03.12.2013) 

http://www.coldclean.net/index.html
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изс   от  България,  Белгия,  Италия  и  Германия.  От 
бъл

ф

атите  методи  начин  (вода,  синтетични  вещества, 
разт . а

 

о е н   л

п

ова иновативна технология – защитно покритие 
за  о

     

                                                

ледователи  и  реставратори
гарска страна партньори по проекта са БОТЕГА‐З ЕООД и Център за реставрация 

на художествени ценности. 
Използваната  при  този  метод  плазма  представлява  йонизиран  газ, 

изобилстващ  от  електрически  заредени  частици,  който  се  употребява  за 
обработката  на  повърхности  с  цел  почистване,  заглаждане,  шли оване  и  т.н. 
Процедурата  по  почистване  се  осъществява  посредством  протичането  на 
окислително‐редукционни процеси – промяна в степента на окисление на атоми и 
йони  в  резултат  на  преминаване  на  електрони.  Плазмената  технология 
представлява много добър заместител на абразивните и химически способи, които 
застрашават целостта на автентичните повърхности. Така например премахването 
на  сажди  по  добре  позн

ворители  и  др )  винаги  крие  опасност  от  н рушаване  на  съответния  обект, 
докато  при  използването  на  плазмената  технология  саждите  преминават  във 
въглероден диоксид и водни пари. 

Разработената по  проекта  плазмена  горелка  е  технологично  тествана  в 
Двореца  на  Доджите  във  Венеция,  чиито  калцирали  наслагвания  са  били 
безпр бл мно  премахнати  от  отдел ите каменни  е ементи.  От  страна  на 
българския партньор тази нова технология е тествана за почистване на стенописите 
в  три  български  църкви  –  храм  „Св.  Параскева”  (Плевен),  храм  „Св.  Георги”  (с. 
Голямо Белово) и храм‐ аметника „Св. Александър Невски” (София). 

В  допълнение  към  плазмената  горелка,  която  предстои  да  бъде  пусната  на 
пазара след края на изпълнението на проекта (октомври 2014 г.) международният 
изследователски екип разработва н

най‐разнообразни  повърхности,  което  лесно  м же  да  бъде  премахнато  с 
плазма.  Свойствата  на  това  покритие  правят  възможно  непрекъснатото 
наблюдение  на  неговата  ефективност  и  ефикасност.  Това  покритие  от  ново 
поколение е водоустойчиво и същевременно паропропускливо, като по този начин 
не пречи на материала да диша и предотвратява бъдещи увреждания47.  

 
3.2.5 Реставриране на дърво 
Дървото е естествен материал, който е широко застъпен както в изграждането 

и оформянето на външния облик на старите български сгради, така във вътрешното 
обзавеждане. Недобре обработеният дървен материал с годините губи своя блясък 
и  най‐вече  здравина, тъй като  много  често  е  обект на  нападение  на  различни 
дървоядни  насекоми.  Подобно  на  всички  останали  строителни  материали  и 

 
47 Европейска комисия. България. Преса. Новини: Български реставратори разработват нови технологии с 
инвестиции на ЕС (http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/131113-panna_bg.htm, 03.12.2013) 
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външното 
оформление на сградите.  

на материалите, изработени от дърво преминава 
пре

а
ози  метод  с  помощта  на  цикла,  шлифовъчна  гъба  или 

шку
а  различни  препарати  за  премахване  на  тези 

явания,  които  са  напълно  безвредни  за  дървото  с  оглед  на 
това

ществена  когато повърхностният  слой  се 
нагр   и    на  места  се 

  е да  се 

тава твърдо и 

които  не  променят  и  не  застрашават  боята  или  лепилото.  Дървен  материал, 
обработен  с подобен разтвор,  спокойно може да бъде подложен на последващо 

, 
  на 

дървото  е  силно  уязвимо при пряк  контакт  с  вода,  като  разбира  се  най‐голяма  е 
опасността  за  материалите  от  дърво,  които  се  използват  във 

Процесът на възстановяване 
з няколко етапа на обработка: 
1. Подготовка  
Много  често  дървените  повърхности  са  покрити  с  различни  политури  като 

безир, лак или алкидна боя, които с времето се наслагват и формират плътен слой, 
който  следва да  бъде  отстранен,  за  да  бъде обработено дървото и  съответно да 
бъде нанесено ново защитно покритие.  

Почиств нето на дървото може да стане по следните начини: 
• Механично  –  при  т
рка се премахват неравности и наслоявания от стари лакови покрития. 
• Посредством  употребата  н

повърхностни  насло
, че не съдържат никакви хлоридни разтворители или киселини. 
• Посредством нагряване до определена степен на повърхностния пласт, така 

че да омекне и да бъде лесно отстранен чрез надигане и отлепяне с шпахтел. Най‐
лесно  тази процедура може да бъде осъ

ява  с  горещ  въздух  до  момента,  в  който  напълно  омекне
образуват  мехурчета.  След  това  с  помощта  на  шпахтел,  шпакла  или  шабър  вече 
мекият  пласт  боя  се отстранява.  Важното при прилагането на  този метод
нацели  точният  момент,  в  който  боята  е  добре  омекнала  и  може  да  бъде 
безпроблемно отлепена и премахната от дървената повърхност. Ако процесът на 
нагряване бъде прекратен по‐бързо от необходимото, покритието ос
добре  закрепено  за  дървената  основа,  което  означава,  че  не  може  да  бъде 
повдигнато  и  отстранено  с  шпахтела.  Другата  крайност  също  е  неприятна  – 
прегряването довежда до изпичане на вече омекналия повърхностен слой. 

Силно изтънялата и крехка дървесина може да бъде подсилена с уплътнител за 
дърво,  който  представлява  напълно  готова  за  използване  безцветна  течност, 
създадена на основата на термопластични акрилни смоли. Уплътнителят успява да 
попие  в  дълбочина  в  дървото,  заздравява  увредените  и  проядени  от  насекоми 
части и предотвратява процеса на стареене. Специално за борбата с дървоядните 
вредители са разработени специални предпазващи дървото препарати. Най‐често 
това  са  готови  за  използване  инсектициди  с  остатъчен  ефект,  без  цвят  и  мирис, 

третиране с боя, лак или други импрегниращи продукти. Важен също така е фактът
че  тези препарати не образуват  вредни  газове,  не  се  влияят  от  въздействието
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  изсъхване  може  да  се  премине  към  следващия  етап  от 
 старо дърво – оцветяване. 

д апочне 

айцването  следва  да  се  осъществява 
та,  в  който  съответната  дървена  повърхност  не  се  напои 

равн

тигането  на  този  ефект  е  необходимо  дървената 
повърхност да бъде равномерно покрита с фиксатив. Той изцяло запълва люспите 

светлина и топлина и най‐важното предпазват дървото от последващи нашествия 
на вредители. 

2. Китване  
Китването  е  процес,  при  който  се  прикриват  или  напълно  се  премахват 

неравности,  драскотини  и  други  дефекти  по  дървото  преди  да  се  пристъпи  към 
следващата  крачка –  боядисване.  Китът  с  лекота  коригира  съществуващите върху 
дървото  пукнатини,  драскотини  и  прорези.  След  като  нанесеният  кит  е  добре 
изсъхнал,  дървото  може  да  бъде  подложено  на  допълнително  третиране  – 
шлайфане,  пробиване,  лакиране,  боядисване  и  т.н.    Препоръчително  е  дори 
изсъхналият кит да бъде внимателно изшкурен за постигането на напълно гладка 
повърхност. За тази цел може да бъде използвана тънка стоманена вълна, която е 
изключително подходяща за фино шкурене,  тъй като почиства, без нанасянето на 
каквито  и  да  било  черти  и  драскотини  върху  обработваната  повърхност. 
Процедурата по фино шкурене завършва с забърсване на дървото с влажна кърпа. 
След  неговото
реставрацията на

3. Тониране 
Промяна на цвета или тонирането на дървени изделия в разнообразни цветове 

със  средствата  на  съвременните  строителни  продукти  може  да  се  постигне  чрез 
употребата на концентриран оцветител, по‐известен като байц. Той може да бъде 
използван както в готов вид, така и разтворен с вода или разредител – може да се 
разрежда в съотношение 1:6. Той придава определен цвят на дървото, без обаче 
да променя характерните му особености, напротив той подчертава естествените му 
кръгове и  заедно с  това прикрива съществуващите в резултат на дългогодишната 
употреба  несъвършенства.   

Преди  а  з самото  байцване  е  добре  байцът  да  се  изпробва  върху 
мостра  от  същото  дърво,  тъй  като  то  може  да  реагира  по  различен,  неочакван 
начин на цветовете. Байцът се нанася с четка или с гъба върху добре почистена от 
прах  и  други  вредни  частици  повърхност.  Б
бързо  до  момен

омерно. При  байцване на разположени вертикално повърхности движенията 
трябва  да  бъдат  в  посока  отгоре  надолу,  а  в  останалите  случаи  по  посока  на 
дървесните влакна. Препоръчително е байцването на повърхности с  голяма площ 
да става наведнъж, за да не се получават разлики. Важно също така е излишният, 
разливащ се по повърхността байц да се обира непрекъснато.  

4. Запечатване   
Вече  тонираната повърхност  следва да бъде фиксирана  с цел  запечатване на 

порите  на  дървото.  За  пос
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по 

ности  е  свързан  с 
стествената  красота  на  дървесината  посредством  придаване 

на  д

в

д
но  върху  дървената  повърхност 

обре изсъхналата повърхност  се изшкурва  с фина 
стом

а 
про

а  а т 

дървесината,  запечатвайки  естествения  или  изкуствено  създадения  цвят  и 
предпазва  повърхността  от  образуването  на  петна  и  разрушения  от  различни 
външни  въздействия.  След  като  фиксативът  е  вече  добре  изсъхнал  следва 
дървената  повърхност  да  се  полира  много  старателно  с  помощта  на  фина 
стоманена  вълна  (размер  0000).  Полираното  дърво  се  почиства  от  прахта  с  мек 
памучен плат.  В  случай  че постигнатият  ефект не  е  задоволителен може да бъде 
нанесена  втора  ръка  фиксатив,  след  което  да  се  повтори  процедурата  с 
изшкурването и почистването на повърхността. 

5. Заключително оформяне 
Последният  етап  от  реставрацията  на  дървени  повърх

подчертаването  на  е
опълнителен  блясък.  За  целта  дървената  повърхност  се  покрива  с  шеллак, 

който се нанася върху добре почистена дървена повърхност с помощта на четка.  
Друг  продукт  за  подчертаване  на  качествата  и  красотата  на  дървото  е 

оцветяващата  вакса,  която  представлява  еднородна  консистенция  от 
висококачествени  суровини  –  естествени  восъци  и  вода  –  които  не  съдържат 
силикони  и  вредни  за  околната  среда  съставки.  Освен  че  възвръщат  естествения 
цвят  на  дървото,  този  тип  акси  подсилват,  обогатяват  и  уплътняват  дървото.  В 
допълнение, те предпазват от бъдещи замърсявания и повърхностни наранявания. 
Съвременните  производители  предлагат  тези  видове  продукти  в  най‐различни 
цветове –  ъб, орех, махагон, бор и т.н. 

Оцветяващата  вакса  се  нанася  равномер
посредством четка или валяк. Д

анена вълна (размер 0000) с цел премахването на евентуални неравности или 
излишъци от нанесения продукт, след което се почиства с мек памучен плат. При 
желание  или  необходимост  от  по‐голяма  наситеност  на  цвета  може  да  бъде 
нанесена  втора  ръка  от  ваксата,  като  отново  се  приложи  горепосоченат

цедура. 
С  цел  придаване  н лъскавина  и  изцяло  завършен  вид  н   дървото  мога да 

бъдат използвани полиращи вакси или восъчни пасти, които също така предпазват 
дървото  от  стареене.  Те  представляват  комбинация  от  висококачествени 
естествени  суровини,  каквито  са  пчелният  восък  и  карнаубата  (бразилски  восък, 
който се добива от листата на южноафриканска палма Copernicia prunifera)48.  
 
 

                                                 
48 Gubra. Съвети на Gubra: Реставрирай сам (http://www.gubra-bg.com/cms.php?id_cms=10, 04.12.2013) 
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т .

лива 
окривка, стряха (корниз, борд), настройки и отводнителни елементи. В случай че 
одпокривното  пространство  се  използва  за  живеене  е  наложително  да  бъде 

Носещата  покривна  конструкция  носи  изцяло  товара  на  покрива,  породен  от 
ежест,  покривка,  надстройки,  сняг  и  вятър,  като  го  предава  на 

основните  носещи  зидове  или  на  скелета  на  постройката.  Покривката  от  своя 
стра

чина се полагат при покриви с по‐големи наклони на 
пок

   

приемниците.  Вътрешното  отводняване  на  сградите  е 
типи  

ривите 
В  зависимост  от  наклона  на  покривната  конструкция  покривите  условно 

атните 

4. Препоръчителни и непрепоръчителни действия при реставрацията 

4.1 Покрив  

Покривът на една сграда оформя нейния краен вид и най‐важното предпазва я 
от  атмосферни  въздейс вия   Той  до  голяма  степен  подсилва  архитектурното 
въздействие при визуалното възприемане на постройката. Основните компоненти 
на  всеки  един  покрив  са  носеща  покривна  конструкция,  водонепропуск
п
п
направена и топлоизолация. 

собствена  т

на гарантира водоустойчивост и се изпълнява върху дървена обшивка, скара, а 
при  съвременно  строителство  върху  стоманобетонна  плоча.  Непрекъснатата 
покривка  се  изработва  от  мушама,  фолио  или  замазка.  За  нея  са  характерни 
водонепропускливите  шевове  между  отделните  листове  покривен  материал. 
Прекъснатата покривка е изградена от елементи, като например керемиди, тикли, 
плочи,  ламарини  и  дори  дъски.  Образуващите  се  между  тях  пространства  не  са 
водоплътни и поради тази при

ривните конструкции.  
Стрехата  се  изпълнява  посредством  надвесване  на  носещата  покривна 

конструкция, а корнизът посредством издаване на част от външната носеща стена. 
Бордът  представлява  продължение  на  външната  стена,  намираща  се  над 
последната  плоча и  в  повечето случаи  се  прилага  при  изграждане  на  външно 
отводняване на сградата. 

Надстройките представляват елементи,  чиито конструкции са част от покрива 
или  пък  преминават  през  него,  като  например  остъклявания,  комини,  шахти  и 
машини помещения. 

Част  от  отводнителната  система  на  един  покрив  са  улуците,  водосточните 
тръби,  казанчетата  и  водо

чно  преди  всичко  за  плоските  покриви.  Скатните покриви  се  отводняват 
външно,  единствено  с  изключение  на  шедовите  покриви,  чието  отводняване  е 
вътрешно. 

 
Класификация на пок

могат  да  бъдат  разделени  на  плоски  (наклон  <4°)  и  скатни  покриви.  Ск
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пок

атериала, използван за направата на дървената конструкция 
разд

тални  покриви,  характерни  най‐вече  за  огромни  помещения  –  зали, 
салони и т.н. 

ни от под формата на  сводове от  камък,  тухли 

о отводняване. 

и.  Едноскатните  покриви  са  съставени  от  един  скат, 

аречени  още  следловидни,  разполагат  с  два  ската 

от двете страни. 

раща  се  над  тях).    В 
случ

т четирите маии. В такъв случай покривите се 
нар

ве;  заоблени  покриви,  към  които  спадат 
купо

рити  от  своя  страна  биват  полегати  (наклон  4°‐15°),  нормални  (15°‐35°)  и 
стръмни (над 35°).   

В зависимост от м
елението е следното:  
• Дървени покриви, които най‐често са дърводелски при разстояние между 

подпорите до 15 м и инженерни конструкции,  при които разстоянията са 
дължина над 15 м.  

• Ме

• Масивни покриви,  изграде
или стоманобетон. Типични за този тип покриви са също така начупените 
носачи, черупки, ферми, рамки, греди, плочи и др. 

Съгласно начина на отводняване покривите се разделят на покриви с външно 
и покриви с вътрешн

Броят  на  скатовете  класифицира  покривите  на  едноскатни,  двускатни, 
четирискатни  и  многоскатн
чийто  наклон  се  простира  от  билото  (хоризонтална  пресечна  права  на  равнинни 
участъци от покрива, намираща се над тях) към капчука (долният ръб на стрехата).  

Двускатните  покриви,  н
еднакви или не помежду си. Широко прилагани са при сключено застрояване и при 
наличието на калкани 

Четирискатният  покрив  се  състои  от  четири  ската  –  два    триъгълни  и  два 
трапецовидни. При тях характерно е наличието на било и четири маии (наклонена 
пресечна  права  на  равнинни  участъци  от  покрива,  нами

аите,  в  които  отделните  скатове  са  равни  и  в  триъгълна  форма,  билото  се 
преминава в точка, в която се среща

ичат пирамидални. 
Мансардните покриви се характеризират  с нагъване на скатните повърхности 

най‐често  под  60°  и  30°.  Това  нагъване  се  прави  с  цел  оползотворяване  на 
подпокривното пространство за жилищни нужди.  

Формата на самите скатове също е определяща за покрива. В зависимост от 
нея  те  биват  –  нормален  покрив,  чиито  скатове  имат  един  и  същ  наклон; 
мансарден  покрив,  с  нагънати  скато

ли, сводове и т.н. При тях водата се оттича по крива повърхнина49. 
Препоръчително  Непрепоръчително 

                                                 
49 Александров, Янко. Учебни записки по сградостроителство (Елементи на сградата и експлоатационни 
изисквания), 2004, 157 с. 
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 Използваният  за  направата  на 
покривна  конструкция  или  обшивка 
дървен материал не трябва да съдържа 
каквито  и  да  било  остатъци  от 
дървесната  кора,  тъй  като  под  нея  се 
развиват  и  виреят  различни 
дървовредители,  които в рамките само 
на  няколко нтирането   месеца  след  мо
ще започват да унищожават покривната 
конструкция. 

 Употребата  на  специализирани 
материали за импрегниране на дървени 
повърхности, като лакове, масла и вакси 
е  задължително.  По  този  начин  се 
гарантира  дългогодишният  живот  на 
дървото,  както  и  неговата 
безпроблемна употреба. 

 Без  значение  дали 
керемидите/тиклите  се  редят  върху 
дъсчена  обшивка,  стоманобетонна 
плоча  или  скара,  под  тях  трябва  да  се 
оставя  луфт  от  около  5  см,  отворен  в 
долния и горния край на ската. По този 
начин се оформя вентилационен канал, 
посредством  който  да  се  осъществява 
свободн   циркулиране  на  въздуха.  За о
да  се  постигне  това,  под 
керемидите/тиклите  се  изгражда 
двойна  скара  от  перпендикулярно 
наредени дървени летвички. 

 С  цел  предотвратяване 
пропускането  на  дъждовна  вода  в 
подпокривното  пространство  е 
препоръчително целият покрив да бъде 
покрит  с  покривно  фолио,  което  да 
спомага  безпрепятственото  отвеждане 
на  водата  към  улука.  В  допълнение, 
фолиото предпазва пространството под 
покрива  от  проникването  на  снегове, 

Χ Непрепоръчително  е 
използването  на  строителни  греди, 
които  не  са  добре  изсъхнали,  тъй  като 
високото  съдържание  на  влага 
застрашава  иначе  правите  греди  от 
изкривяване.  
Χ Не  трябва  да  се  подхожда 
небрежно  ни греди при избора на дърве
за покрив. По гредата откъ не би м сряза 
трябвало  да  се  вижда  сърцевината  на 
дървото, от което е изработена  гредата. 
Ако по среза са ясно забележими точка и 
простиращи  се  около  нея  годишни 
кръгове,  това  означава,  че  строителната 
греда  е  изработена  от  младо,  неузряло 
за  добив  на  дървесина  дърво.  При 
подобен  тип  греди  вътрешното 
напрежение и съпротивителните сили са 
в пъти по‐големи от тези, изработени от 
зряло  дърво.  Греди  от  неузряла 
дървесина  могат  да  намерят 
приложение при оформянето на по‐къси 
детайли от покривната конструкция, като 
е  желателно  те  да  се  закрепят  към 
здрава основа.  
Χ При  монтирането  на  уплътнения 
между отделните покривни елементи не 
е  желателно  използването  на  метални 
уплътнения или съединения. 
Χ Металните  съединения  и 
уплътнения  не  взаимодействат  добре  с 
материали,  изработени  от  битум.  Ето 
защо  следва  да  се  избягва  съчетанието 
на  подобни  материали.  В  допълнение, 
при  температурни  различия  металът  се 
свива  и  разширява  по  начин  отличаващ 
се от този при битума. 
Χ При  реставриране  на  покрив  не 
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вятър, твърди частици и влага. 
 Дългогодишният  живот  на  покрива 

до  голяма  степен  зависи  от  наличието 
на  хидроизолация  в  основите  на 
покрива. Монтажът на хидроизолация е 
препоръчителен  без  оглед  на  вид, 
предназначение  и  големина  на 
постройката.  Основната  функция  на 
този  тип  изолация  е  предпазване  на 
сградата  от  пагубното  влияние  на 
водата и влагата. 

 Изборът на покривка за покривната 
конструкция  трябва  да  се  води  изцяло 
от  устойчивостта  на  покрива  на 
атмосферни  въздействия.  Тя  не  би 
следвало  да  корозира,  да  пропуска 
вода,  да  гние  и  да  бъде  прекалено 
тежка. 

 При  възстановяването  на  плоски 
покриви се препоръчва използването на 
рулонна хидроизолация. 

 За  покриването  на  покривни 
конструкции  с  наклон  от  20º  до  50º  е 
желателно  използването  на  керемиди 
(керамични, бетонни). 

 На  покривни  конструкции  с  наклон 
от  15º  до  90º  се  полагат  битумни 
керемиди. 

 Покривни  конструкции  с  наклон  от 
30º  до  60º  се  изпълняват  с  естествен 
камък (шифери). 

 За  покривни  конструкции  с  наклон 
15º до 50º се препоръчва употребата на 
гофрирана  ламарина  или  керемиди, 
изработени от метал. 

  За  да  бъде  покривът  достатъчно 
устойчив на подемните сили на вятъра е 
необходимо  покривната  конструкция  и 
покривни  материали  да  са  здраво 

трябва да  се  пропуска  ремонтирането и 
на комините. 
Χ Една  от  най‐често  допусканите 
грешки  при  ремонтирането  на  покрив  е 
направата  на  коминни  шапки  с  размер 
по‐малък  от  този  на  комина.  Това 
довежда  до  проникване  на  вода  в 
мазилката, която при ниски температури 
замръзва и бавно, но сигурно разрушава 
комина. 
Χ Корозиралата  и  разпадаща  се  на 
парчета мазилка на комините не  трябва 
да се пренебрегва, тъй като много често 
тя  запушва  отводнителната  система  и 
възпрепятства  нейното  функциониране. 
Подмяната  на  подобна  мазилка  е 
задължителна, като за целта се използва 
варо‐циментов разтвор,  който се нанася 
върху засегнатите части. 
Χ Не  трябва  да  се  пренебрегват  и 
изискванията  за  безопасност  и 
натоварване на покрива в съответствие с 
носимоспособността  на  покривната 
конструкция. 
Χ Не  бива  да  се  омаловажава 
наличието  и  правилният  монтаж  на 
улуци и водосточни тръби. 
Χ Некоректно  оразмеряване  и 
фиксиране  на  броя  на  местата  за 
добавяне  на  водосточни  тръби,  което 
има  като  резултат  препълване  и 
съответно преливане на улуците. 
Χ Неправилно  монтиране  на 
улуците  по  отношение  на  покривната 
конструкция,  поради  което  водата  не 
изтича  в  улука  и  той  не  изпълнява 
функцията си. 
Χ Неспазване  на  правилото 
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укрепени. 
 Всеки  един  покрив,  независимо  от 

това  дали  е  плосък  или  скатен,  следва 
да  притежава  добре  функционираща 
отводнителна  система,  която  редовно 
да се поддържа и почиства. 

 При  възстановяването  на  един 
покрив  от  съществено  значение  е 
осъществяването  на  предварителна 
проверка  на  текущото  състояние  на 
покрива. 
o Проверка на състава; 
o Проверка за наличие на влага; 
o Проверка  на  водопропускливостта 
на покривния слой; 
o Проверка  на  наклона  и 
водотвеждащата система; 
o Проверка  на  състоянието  на 
периферните части на покрива; 

„покривната  конструкция  да  навлиза  от 
1/4  до  1/3  както  на широчина,  така  и  в 
дълбочина на профила на улука – това се 
прави с цел водният поток от покрива да 
се  спира  от  челото  на  улука,  а  в  случай 
на  подлизване  на  вода  по  ръба  на 
покривното  покритие  водата  да  пада 
отново в улука” 50 
 

 

4.2 Стени  

По  своята  същност  стените  могат  да
наклонени

  бъдат  определени  като  вертикални  или 
  елементи,  които  имат  ограждаща,  преграждаща  или  изолираща 

ящи  самата  сграда  са  свързани  с  покривната  носеща 
,  в които стените поемат и предават тежести, то 

  сградата.  Те  могат  да  бъдат  изпълнени 
вори (прозорци, врати и т.н.).  

ите 
емат в сградата,  стените биват външни 

аждащи). Външните стени следва да бъдат хидро‐, 
вуко‐  и  топлоизолирани.  Задължително  изискване  за  вътрешните  стени  е 
притежанието на звукоизолационни свойства и огнеустойчивост. 

      

функция.  Стените,  оформ
конструкция и подовете. В случаите
те  играят  ролята  на  носещи  елементи  в
както с, така и без от

 
Класификация на стен
В зависимост от мястото,  което за

(ограждащи) и вътрешни (прегр
з

                                           
50 Още от къщата. За къщата. Покрив: Правилата за покривното отводняване (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/pokriv/article/265, 17.01.2014) 
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натоварване на тези стени води 
до н прежение на натиск, усукване и опън. Самоносещите стени носят тежестта на 
това тях  стени.  Неносещите  стени,  по‐известни  като 
пре

о е
бва  да  могат  да 

пое

 и тежки (над 250 кг/кв.м). 
 

Непрепоръчително 

Съгласно  статическите  характеристики  стените могат да бъдат разделени 
на носещи, самоносещи и неносещи.  Носещите стени носят товари от собственото 
си  тегло,  от  разположените  над  тях  стени,  от  покривната  конструкция,  както  и 
товари от ветрове и земетресения.   Вертикалното 

а
ри  от  намиращите  се  зад 
градни  не  поемат  товари  от  останалите  конструктивни  елементи  в  сградата. 

Поради тази своя необвързаност с останалите елементи тези стени могат да бъдат 
премествани. Промяната в п зицията на дад на преградна стена води до промяна 
в  планировъчното  решение  на  сградата.  Преградните  стени  тря

мат товара единствено на собственото си тегло и много редки случаи тежестта 
от провисването на подовата конструкция. 

В зависимост от използвания материал стените се делят на дървени, масивни, 
метални, пластмасови и комбинирани.  

Според  начина  на  изпълнение  стените  биват  зидани,  изливни  (лети)  и 
сглобяеми. 

В  зависимост  от  структурата  стените  се  делят  на:  еднослойни  –  плътни, 
наребрени  и  с  кухини;  двуслойни  –  тежък  и  лек  бетон;  трислойни  –  два  пласта, 
разделени  от  топлоизолация;  многослойни  –  стени  притежаващи  повече  от  три 
пласта. 

В зависимост от тежестта си стените могат да бъдат разделени на леки (под 
100 кг/кв.м), средно тежки (150‐250 кг/кв.м)

Препоръчително 
 При  реставрирането  на  зидани 

стени  е  задължително  отстраняването 
на  старата  мазилка  и  остатъците  от 
старите  строителни  материали, 
използвани при изграждането на зида – 
глина, вар, гипс, цимент. 

 Препоръчително  е  камъните  да  се 
полагат в тяхното естествено легло, като 
при  възможност  образуващите  се  фуги 
да са разпо улярно на ложени перпендик
действащите  сили.  В  преобладаващата 
част  от  случаите  тези  сили  са 
хоризонтални.  

Χ Дължината  на  полаганите 
камъни  от  една  страна  не  трябва  да 
бъде по‐малка от тяхната височина, а от 
друга не трябва да я надхвърля с повече 
от 5 пъти. 
Χ Нежелателно  е  образуването  на 
вътрешни фуги. В случаите, в които това 
не  може  да  се  избегне,  получените 
празни  пространства  се  запълват  с 
малки кам рмилите ъчета и разтвор. Офо
се по видимата повърхност фуги се също 
се запълват с разтвор. 
Χ Не  се  препоръчва  издигането  на 

                                                 
51 Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции ( http://theplan.net23.net/14L3.pdf, 21.01.2014) 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

 Превръзките  осигуряват 
необходимата  устойчивост  на  зида,  ето 
защо  те  трябва  да  се  изпълняват  по 
начин,  по  който  е  възможно 
обхващането на цялата му дебелина. 

 Важно  е  при  самото  зидане 
разположените  напречно  и  надлъжно 
редове да се редуват,  ако ли не в един 
ред между всеки два надлъжни камъка 
да се полага по един напречен. 

 За  постигането  на  по‐голяма 
устойчивост  на  стената  е  силно 
препоръчително над всеки два три реда 
да се изграждат изравнителни пояси. За 
тази  цел  могат  да  бъдат  използвани 
тухли,  които  се  редят  на  три  реда  или 
дърво. 

 Трябва  да  се  зида  възможно  най‐
плътно. 

 Качественото  изпълнение  на 
превръзките,  както  и  оформянето  на 
вътрешните  празнини  е  от 
първостепенно  значение  при 
изграждането на каменен зид. 

 При  продължаване  на  процеса  по 
зидане  след  временно  прекъсване  или 
при  зазиждане  на  зейнали  отвори, 
задължително  се  спазва  начинът  на 
оформяне на превръзката на отделните 
редове и заклинването във височина и в 
страничните плоскости51. 

 При  стени,  за  чието  изграждане  е 
приложена  многоъгълна  зидария  е 
добре използваните речни камъни да се 
разбият  с  чук.  По  този  начин  при 
внимателно  оформяне  на  ръбовете  те 
застъпват  по‐плътно.  Вътрешните 
празнини  образуват  мрежа  без 
наличието  на  ясно  очертани 

зидани  стени  да  се  осъществява  при 
температурни  стойности  по‐ниски  от  ‐
10°С. 
Χ Не  се  препоръчва  употребата  на 
заоблени  камъни  за  направата  на 
каменна стена, поради факта, че между 
тях се образуват големи празнини, които 
правят стената неустойчива. 
Χ Не  се  препоръчва  при 
изграждането  на  стени  при  зимни 
условия  да  се  употребяват  строителни 
материали, които съдържат в състава си 
хлориди. 
Χ При  изпълнението  на  зидария  е 
крайно  непрепоръчително  засичането 
на повече от три фуги в една област. 
Χ Отвесните  фуги  не  бива  да  се 
оформят през повече от два реда. 
Χ При  наличието  на  влага  в 
зидарията  нейното  измазване  е 
нежелателно.  Дългосрочният  ефект  на 
мазилката  намалява  в  пъти  при 
нанасянето й върху повърхност с висока 
степен на влажност. 
Χ Не  трябва  да  се  нанася  повече 
мазилка  от  количеството,  което 
строителят  е  в  състояние  да  заглади  и 
оформи  за  времето  на  нейното 
засъхване.  
Χ При  нанасяне  на  мазилка  не  би 
трябвало  да  се  пропуска  моментът  на 
оформяне  върху  стената  на  водещи 
ивици  (майки),  между  които  да  се 
движи  мастарът  при  заглаждането  на 
повърхността. 
Χ Не се препоръчва подсилването с 
торкретбетон  на  напукани  тухлени 
стени,  изградени  от  тухли  с 
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хоризонтални или вертикални фуги. 
 В  ъглите  на  каменните  стени  се 

полагат  по‐големите  камъни,  като  при 
липса  на  такива  е  добре  те  да  се 
запълнят с тухли. 

 Използваният  камък  следва  да  се 
характеризира  със  здравина, 
устойчивост на атмосферни въздействия 
и разбира се ниска водопопиваемост. 

 Издигнатата  стена  следва  да  бъде 
измазана  на  зони  без  много  дълги 
прекъсвания, като е важно да се следва 
принципът  на  нанасяне  мокро  върху 
мокро.   

 Разтвори,  съдържащи  хидравлично 
свързващи  вещества  е  препоръчително 
да  се  използват  преди  да  са  се 
втвърдили. С цел запазването на тяхната 
пластичност по време на нанасянето им 
е  желателно  периодично  да  бъдат 
разбърквани. 

хоризонтални  празнини,  които  се 
разполагат  успоредно  или  напречно  на 
стената. 
Χ В  случай  на  ремонтиране  на 
носещи  стени  по  метода  на 
презиждането  не  трябва  да  се 
пренебрегва  важната  стъпка  по 
пренасяне  на  тежестта  от  намиращата 
се  над  тях  конструктивни  елементи 
върху временни опорни точки.  

 

4.3 Подове и тавани 

Подовете  /  Таваните  могат  да  бъд
наклонени елементи,  разделящи сградат
разделят помещенията отгоре и отдолу. Т
отдолу пр

ат  определени  като  хоризонтални  или 
а на отделни етажи или  с други думи  те 
ази част, която ограничава помещенията 

едставлява подът, а обратната на него част – таванът.  
новни  части:  1)  подова  конструкция;  2) 
отделни  части  се  разглеждат  като  един 

отнася  до  техните  хидро‐,  звуко‐  и 
точнение  е,  че  единствено  подовата 
я.  Тя  е  тази,  която  носи  тежестта  на 
  преобладаващата  си  част  сградите  с 

и  културно  значение  са  без  окачен  таван.  В  подобни  случаи 
овърхността  на  тавана  представлява  долната  видима  част  на  подовата 

конструкция.  
азначение на подовете и съответно на таваните е следното: 

Подовете  се  състоят  от  следните  ос
подова  настилка;  3)  окачен  таван.  Тези 
конструктивен  елемент,  най‐вече  що  се 
топлоизолационни  функции.  Важно  у
конструкция  изпълнява  носеща  функци
подовата  настилка  и  окачения  таван.  В
архитектурно 
п

Основното предн
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елементи,  а 
отта

е характеризират с още две разновидности – стълби и балкон. Като 
кон а 

я материал подовете биват: 

редоред  се  разбира  не  само  подова 

ви  конструкции  –  за  тяхното  изграждане  могат  да  бъдат 

 преди всичко при изпълнението на промишлени сгради. Тя се изработва 
от с

яемо‐монолитни  и  сглобяеми.  Подовите 
конструкции  с  бетон  и  тухли  в  повечето  случаи  са  сводови  и  поемат  натискови 
нап

конструкция, 

да не са хлъзгави. 

• Разделят  постройката  на  отделни  етажи,  като  в  допълнение  оформят 
горната и съответно долната страна на помещенията; 

• Поемат  вертикално  действащите  сили,  породени  в  резултат  на 
експлоатацията  на  сградата,  като  ги  предават  на  останалите  носещи 

м се отвеждат в основите; 
• Придават необходимата устойчивост на сградата в случай на земетръс или 

силен вятър, посредством хоризонтално оформени отвори, в които силите действат 
с посока успоредна на самия под/таван; 

• Предпазват  отделните  сградни  помещения  от  проникването  на  шум, 
топлина, студ и вода; 

• Възпрепятстват  разпространението  на  пламъци  в  случай  на  пожар  в 
сградата; 

Подовете с
структивен елемент стълбите имат функцията да свързват отделните етажи н

постройката. Балконът е част от подовата конструкция, която излиза като конзолна 
част извън очертанията на сградата.  

 
Класификация на подовете 
В зависимост от използвани
• Дървени  подови  конструкции.  Подобни  конструкции  спадат  към  гредовия 

тип,  поради  което  много  често  се  наричат  дървени  гредореди.  Много  често  в 
строителната  практика  под  дървен  г
конструкция, но и пода, подовата настилка и тавана. 

• Метални  подо
използвани и други материали – бетон, дърво и т.н. Този тип подова конструкция 
се прилага

томанени греди, профили и ламарина. 
• Масивни подови  конструкции –  за  тяхното изпълнение  се  използват  тухли 

или други керамични тела и бетон. Масивните подови конструкции могат да бъдат 
разделени  на  монолитни,  сглоб

режения. 
Подовата  настилка  представлява  най‐горният  слой  от  подовата 

който е подложен на директни външни въздействия, като натоварване, изтриване, 
износване  и  т.н.  Важно  изискване  по  отношение  на  подовите  настилки  е  те  да 
бъдат  устойчиви  на  химикали,  удари  и  пожар,  да  са  топли,  да  предотвратяват 
получаването на ударен шум, да не пропускат вода и 
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  При  обикновените  подови  настилки 

ост от използваните материали настилките биват масивни (с плочи от 
есте

В  зависимост  от  структурата  подовите  настилки  биват  обикновени, 
звукопоглъщащи  (еластични)  и  плаващи.
отделните  структурни  слоеве  са  изпълнени  в  следната  последователност:  подова 
конструкция,  подложка,  същинска  настилка.  При  звукопоглъщащата  настилка 
еластичният слой е разположен над твърдата подложка. Изолацията срещу ударен 
шум е частично осигурена.  

В зависим
ствен  камък,  изкуствени  плочи,  павета,  мозайка),  дървени  (дюшеме), 

синтетични подови настилки (каучукови, пластмасови, текстилни). 
 
 
 
 
 
 

Препоръчително  Непрепоръчително 
 В  случай  на  дървена  подова 

конструкция  е  желателно  образувалото 
се  празно  пространство  между  пода  и 
първия гредоред да се вентилира с цел 
предотвратяване  на  евентуално 
загниване, в резултат на изпаренията от 
гредите. 

 а сгради, чиито под е от гредоред е З
препоръчителна  и  направата  на 
меж инен  под  с  изолационен  пълнеж, д
наречен още каратаван. Неговата цел е 
изцяло топлоизолационна.  

 Изработването  на  подова 
конструкция от дърво трябва да започне 
с  определяне  на  позицията  на  гредите, 
след което да се положи пароизолация 
и да  се изрежат в  съответните размери 
всички елементи на конструкцията. 

 Неизменна част от изпълнението на 
дъсчената  обшивка  на  пода  е 
подготвянето  на  терена  посредством 
дялане или запълване на ребрата с цел 
оформянето  на  равна  повърхност, 

Χ Не  бива  да  се  пропуска  фактът,  че 
при  монтирането  на  дървена  обшивка 
задължително  трябва  да  се  положат 
топлоизолационни  материали  между 
отделните  гредите  и  самата  плоча.  При 
плоски  повърхности  и  такива  с  наклон 
до  30°С  топлоизолацията  следва  да  се 
монтира без залепване. Това не важи за 
вертикалните повърхности. 
Χ Полагането  на  всеки  последващ 
слой мазилка над подовата конструкция 
не  бив ществява а  да  се  осъ
непосредствено  след  полагането  на 
предишния слой. Точно обратното, едва 
след неговото свързване и втвърдяване, 
може да се премине към нанасянето на 
последващ пласт мазилка. 
Χ Мазилката  в  никакъв  случай  не 
трябва  да  се  нанася  върху  замръзнала 
или  мокра  основа.  Преди  нейното 
полагане  теренът  задължително  трябва 
да  бъде  щателно  проверен  и  при 
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определяне  дължината  на  дъските  и 
тяхното заковаване върху ребрата. 

 Задължително изискване е подът да 
бъде  нивелиран,  като  до  касите  на 
вратите  по  стените  се  полага 
маркировка,  определяща  точното  ниво 
на  замазката.  Допустими  са 
разминавания  от  зададената 
маркировка не повече от ± 3 мм. 

 При  измазване  на  тавани, 
мазилката  трябва  да  бъде  разбъркана 
така,  че  да  прилепне  добре  към 
основата, да не се свлича, а да остава на 
мястото, на което е поставена. 

 При  реновирането  на  тавани, 
нуждаещи  се  единствено  от 
пребоядисване  е  желателно 
предварително  да  се  проверят 
носещите  способности  на  старото 
покритие боя. За целта малък участък от 
боядисания  таван  се  надрасква  и 
покрива  с  лента  тиксо,  която  след  това 
бива  отлепена.  В  случай  че  старото 
покритие не се отдели заедно с тиксото 
от  повърхността,  може  спокойно  да  се 
приеме,  че  свръзката  с  основата  е 
достатъчно добра. 

 Препоръчително е боядисването на 
тавани  да  се  осъществява  при  падаща 
дневна  светлина  с  цел  равномерно 
нанасяне на боята без получаването на 
преходни  ивици.  Тези  ивици  се 
получават  в  резултат  на  нанасянето  на 
слой боя върху вече засъхнал такъв.  

 Винаги трябва да се боядисват цели 
повърхности,  като  боята  се  нанася 
следвайки  правилото  мокро  върху 
мокро. 

 Желателно  е  боядисването  на 

наличие  на  замърсявания,  цепнатини  и 
неравности  следва  те  да  бъдат 
незабавно отстранени. 
Χ В  случаите,  в  които  мазилката 
трябва  да  бъде  изкуствено  изсушена, 
въздухът не бива да се нагрява повече от 
27°С,  като  задължително  трябва  да  се 
осигури  постоянно  проветряване  на 
помещението. 
Χ Не  е  желателно  дебелината  на 
традиционните  замазки  да  бъде  по‐
малка  от  0,30  см.  Най‐често  тя  достига 
около  0,50  см,  като  разбира  се  по‐
високи  стойности  от  тези  също  са 
допустими.  Замазките  с  по‐малка 
дебелина  лесно  се  отлепят  от  пода,  в 
резултат на което се стига до подмяна на 
замазката с нова. 
Χ Не  е  желателно  при  измазване  на 
тавани  мазилката  да  се  полага 
двуслойно. 
Χ Прясно нанесената мазилка не бива 
да  се  подлага  на  преки  слънчеви  лъчи, 
прекалено  бързо  изсъхване,  намокрене 
или замръзване в продължение на едно 
денонощие. 
Χ Преди  боядисването  на  тавана  не 
бива  да  се  пропуска  предварителната 
подготовка  на  повърхността  – 
почистване  на  замърсявания  и  прах, 
премахване на  грапавини,  запълване на 
пукнатини  и  участъци  с  отлепена 
мазилка.  При  необходимост  основата, 
която предстои да бъде боядисана може 
да изшлайфа, след което да се грундира, 
с  цел  по‐добро  сцепление  с  новото 
покритие. 
Χ Непрепоръчително  е  нанасянето  на 
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таванските  повърхности  да  се 
осъществява  откъм  прозорците,  като 
таванът  мисловно  се  разделя  на 
няколко  квадрата,  чието  боядисване 
става последователно. 

 Посоката  на  движение  при 
боядисване  се  определя  в  зависимост 
от положението на основния светлинен 
източник  в  помещението  или  с  други 
думи  боята  трябва  да  се  нанесе  от 
прозореца към вътрешността на тавана. 

 Ъглите  между  стените  и  тавана, 
както  и  всички  декоративни  елементи 
трябва да се боядисат предварително. 

боя  да  се  осъществява  при 
температурни стойности по‐ниски от 7°С.
 
 

 

4.3 Врати и прозорци 

Други важни елементи от цялостната
прозорците.  Вратата  като  архитектурно‐
функционална  връзка  между  отделните
една  страна  и  между  вътрешните  прост
допълнение,  те  гарантират  необхо
Звукоизолацията  се  осъществява  посре

 конструкция на една сграда са вратите и 
конструктивен  елемент  играе  ролята  на 
  вътрешни  пространства  на  сградата  от 
ранства  и  околната  среда  от  друга.  В 
димата  звуко  и  топлоизолация.  

дством  многопластовата  структурата  на 
ията  е  наложителна  преди  всичко  при 
 добре най‐вече в областта на фалцовете. 

неподвижна  част  –  каса  с  первази,  каса  и 
айка  с  первази,  само  майка  с  первази  –  и  подвижна  част  –  включва  едно  или 

повече крила. Еднокрилите врати най‐често са с размери на крилото 0,70 – 1,20 м, 
0 м, а многокрилите – 0,60 – 0,70 м. Условията за безопасна 

и  бърза  евакуация  налагат  отварянето  на  вратите  да  се  осъществява  в  посока 
навъ

самите  крила  на  вратата.  Топлоизолац
входните врати, ето защо те се уплътняват

Всяка  една  врата  е  изградена  от 
м

двукрилите – 0,70 – 0,8

н.  Касите  на  вратите  се  закрепят  за  клепета  –  дървено  трупче,  поставено  в 
зидарията. 

Всички  врати  са  оборудване  с  панти,  осов  механизъм,  дръжки,  брави, 
залостващи ригели, лостове и др.  

Класификация на вратите  
В зависимост от посоката на отваряне вратите се разделят на леви и десни. 

Има възможност те да се отварят и в двете посоки.  
В зависимост от начина, по който се отварят вратите биват: 
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но, така и с две крила.  

оника. 
за тяхната направа материал вратите се делят 

на  д
ани – изработени от летви или 

дъс зработват  се  от 

прозрачни конструкции, които се разполагат 
орците се 

м

р вертикален  делител,  вана  за  събиране  на 
плътняването  на  празните 

реца и  стената  се постига посредством 
упо

  е
онтална ос; 

о

• Въртящи  се  врати,  които  се  отварят  на  крайна  вертикална,  средна 
хоризонтална или горна ос. 

• Въртящи се врати, които се отварят на вътрешна вертикална ос. 
• Врати,  крилата на които са изградени от съставно свързани части,  които 

се навиват нагоре, като оформят ролка над самата врата. 
• Плъзгащи  врати,  закачени  за  водач.  Тези  врати  могат  да  бъдат  както  с 

ед
• Врати, крилата на които се събират в каса. 
• Врати, сгъващи се на харм

В зависимост от използвания 
ървени,  метални,  пластмасови,  стъклени  или  пък  такива  направени  от  друг 

материал. Дървените врати от своя страна биват ков
ки;  таблени  –  изпълнени  от  масивно  дърво;  и  пресовани  –  и

скара от летви или от скара с твърди картонени плочи. 
Прозорците представляват светло

в плоскостта на стените или покрива на сградата. Прозрачността на проз
постига  посредством  използването  на  плоско  стъкло,  стъклопакети  и 
ногопластово стъкло.  

Част  от  всеки  прозорец  са  следните  елементи:  каса майка,  лайстни,  первази, 
амка‐крило,  хоризонтален  или 

конденза,  корниз  и  подпрозоречна  дъска.  У
пространства,  образуващи се между прозо

требата  на  въжета,  мазилка  или  масивен  зъб  в  стената.  Междините  между 
крилата на прозореца се преодоляват чрез фалцове. Околоовръстната рамка, към 
която  се  отнасят  касата  и  майката,  се  захваща  към  прозоречния  отвор  в  стената 
чрез винтове и клепета.  

 
Класификация на прозорците 
В зависимост от начина на отваряне прозорците се делят на: 
• Прозорци, чиито крила се въртят на крайна в ртикална ос и горни крила 

на долна хориз
• Прозорци, чиито крила се въртят на долна хоризонтална ос; 
• Прозорци,  чиито  крила  се  въртят  на  долна  хоризонтална  с  и  по‐малко 

крило на вертикална крайна ос; 
• Прозорци, чиито крила се въртят на вертикална или хоризонтална средна 

ос  чрез  превключване  заедно  с  горни  крила  на  долна  или  горна 
хоризонтална ос; 
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• Прозорци, състоящи се от по‐голямо и по‐малко крило на вертикална или 

те  на  по‐малки 

гат  хоризонтално  –  с  едно  подвижно  и 

а и хоризонтална оси; 

пендикулярна  на  обособения  за  прозореца 

п бинирани.   
на  сградния  фонд  с 

н

на горна хоризонтална ос; 
• Прозорци,  чиито  крила  с  шпроси  (разделят  прозорци

части)  се  въртят  на  крайна  вертикална  ос  и  горно  крило  на  долна 
хоризонтална ос; 

• Прозорци, чиито крила се плъзгат хоризонтално; 
• Прозорци с едно крило на крайна вертикална или долна хоризонтална ос; 
• Прозорци,  чиито  крила  се  плъз

едно неподвижно крило или с две подвижни крила; 
• Прозорци с тройно превключване на крилото – на крайна вертикална и на 

средни вертикалн
• Прозорци,  при  които  отварянето  на  крилото  става  посредством 

изтласкване  в  посока  пер
отвор; 

В  зависимост от използвания материал  прозорците биват дървени, метални, 
ластмасови, бетонни и  ком

Преобладаващата  част  от  вратите  и  прозорците 
национално,  регионално  и  местно  значение,  нуждаещи  се  от  реставрация,  са 
изработени  от  дърво.  Не  са  малко  и  сградите,  притежаващи  прозорци  и  врати, 
аправени от дърво и метал. 

Препоръчително  Непрепоръчително 
 При  избор  на  импрегниращи 

продукти  за  дървения  материал,  от 
който  са  изработени  вратите  и 
д е  необходимо ограмата, 
предварително  да  се  определи  дали  те 
са  за  външна  или  вътрешна  употреба  и 
на   какви  въздействие  биха били 
подложени в бъдеще.   

 Най‐лесният  начин  за  обработката 
на  дървен  материал  с  течни 
импрегнира е  чрез щи  препарати 
потопяване.  Този  метод  се  препоръчва 
само  в  случаите,  в  които  дървото  е 
здраво  и  преди  това  не  е  било 
обработвано.  Разбира  се  размерите  на 
съответната  дървена  част  от  дограмата 
или вратата трябва да позволява това. 

Χ При  изработката  на  прозорци  и 
врати  да  се  избягва  употребата  на 
дървесина,  чиято  влажност  е  по‐висока 
от 25%. 
Χ При  боядисване  на  дървени 
врати  и  прозорци  не  бива  да  се 
пренебрегват  хоризонталните  части,  по 
които  се  задържа вода.  Такива части  са 
например долните рамки на дограмите. 
Подобни  повърхности  следва  да  имат 
минимале %  с  цел н  наклон  от  15‐20
оттичане на водата. 
Χ При  изработката  на  прозоречни 
рамки  непрепоръчителна  е  употребата 
на дърво с чепове или смолисти отвори. 
Като  непрепоръчителна  може  да  бъде 
определена и сърцевината дървото. 
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 Преди  нанасянето  на  политура  или 
лак върху дървените дограми и врати е 
необходимо  повърхността  да  бъде 
добре почистена с помощта на четка със 
специален косъм. 

 За  заздравяване  на  дървени 
дограми  или  врати,  увредени  от 
насекоми  е  препоръчително 
третирането  на  засегнатите  места  със 
специални  препарати,  които  се 
инжектират под налягане. 

 Оцветените  в  тъмно  прозорци  и 
външни  врати  се  нагряват  на 
повърхността  до  80°С‐  90°С,  което  е 
предпоставка за отделянето на смоли и 
формирането  на  цепнатини  при 
смолистите видове дървета. 

 Разстоянието  между  отделните 
годишни  кръгове  е  желателно  да  бъде 
минимум  3  мм  и  това  важи  в  особено 
голяма  степен  за  долните  прозоречни 
елементи. 

 Препоръчителна  относителна 
влажност  за  иглолистните  видове 
дървесина е до 15%, за широколистните 
– до 12%. 

 Препоръчително  е  влагата  в 
дървесината  да  се  отстрани  преди 
използването  й  за  направа  на  врати  и 
прозорци.  За  целта  тя  трябва  да  се 
изсушава  в  специални  сушилни,  да  се 
съхранява на сухи и проветриви места и 
разбира  се  да  се  подготвя  и  монтира 
при подходящи, сухи условия. 

 Лепилата,  които  се  използват  за 
съединяването  на  отделните  дървени 
елементи  следва  да  са  активни  при 
температурни  стойности  от  ‐25°С  до 
+75°С  и  при  относителна  влажност  на 

Χ При  заздравяване  на  дървени 
повърхности  нежелателна  е  употребата 
на  спрейове,  съдържащи  силикон  за 
прах  и  лъскавина.  Подобни  продукти 
променят  повърхността  на  дървесината 
и в нередки случи я правят невъзможна 
за повторно боядисване. 
Χ Не  се  допуска  боядисване  или 
полиране  на  дървени  повърхности, 
покрити  с  восък  или  прах,  ето  защо 
обработваната  дограма  или  врата 
следва  да  бъде  добре  почистена  и 
подсушена  преди  боядисване  или 
полиране.  
Χ Използваните  импрегниращи 
препарати  не  трябва  да  се  създават 
условия  за  корозиране  на 
скрепителните елементи.  
Χ Използваните  импрегниращи 
препарати  не  бива  да  оказват  влияние 
върху  механичните  характеристики  и 
влагосъдържанието на дървото. 
Χ При премахване на стар слой боя 
или  лак  не  се  допуска  директната 
употреба на шкурки, шпатули или други 
подобни инструменти. 
Χ При  наличие  на  надлъжни 
пукнатини по дограмите и прозорците е 
нежелателно  тяхното  по‐нататъшно 
разпространение. 
Χ Употребата  херметизиращи 
препарати  по  повърхностния  слой  на 
дървесината  е  неприемливо,  поради 
факта,  че  по  този  начин  се  намалява 
сцеплението между боя и основа.  
Χ Не бива да се пренебрегва кухият 
звук,  който  издава  дървото  при  удар  с 
твърд  предмет.  Това  е  признак,  че 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

въздуха под 95°С.  
 С  цел  подобряване  на  звуко‐  и 

топло‐изолацията  на  дървените 
прозорци  е  препоръчително 
уплътняването  на  фалцовете  да  се 
осъществи посредством шнурове.  

 За  входни  врати  се  препоръчват 
най‐вече  двойно  кованите  врати,  при 
които  върху  масивни  плоскости  се 
наковават  гладки  или  профилирани 
дъски и летви. 

 Препоръчително  е  полагането  на 
допълнителни  мерки  за  предпазването 
от  корозия  на  врати  и  прозорци, 
изработени от метал и дърво. 

дървото  е  проядено  от  червеи  или  са 
налице  други      увреждания.  Следва  да 
се  предприеме  оздравителна 
процедура,  свързана  с  инжектирането 
на специални препарати. 
Χ Недопустимо  е  наличието  на 
напречни  пукнатини  по  вратите  и 
прозорците.  
 

 
 

МОДУЛ  4:  “Стартиране  на  собствен  бизнес  в  сектора  ‘Възстановяване  и 
реставрация на архитектурното наследство’” 

 
 

Време за представяне 8 учебни часа. 

гуряването  на  благоприятни  условия  за 
я както чрез подходящи правителствени политики за 

асърчаване, така и посредством ефикасни обслужващи структури, е в центъра на 
дебатите във всички страни‐членки на Европейския съюз. 

о к п
о събитие е резултат от съвместното 

действие на множество променливи.  
Някои от тези променливи са свързани с личността, натрупания професионален 

оп емач;  други  се  отнасят  до  социалната, 
олитическа и икономическа среда, в която предприемаческата инициатива трябва 

да бъде реализирана. 
 

 
ПРЕДГОВОР 
От  много  години  проблемът  за  оси

създаване на нови предприяти
н

Всъщност създаването на н во предприятие е  омплексен  роцес, разделен на 
множество стъпки, тъй като предприемаческот

ит  и  обучението  на  новия  предпри
п
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на реализируемостта на 
про

кции 

ли  проучване  на  реализируемостта,  той  е  средството, 
осредством  което  предприемачът  дефинира  дейността,  която  възнамерява  да 

и думи бизнес планът е инструмент за стратегическо планиране, тъй като 
разработва  предприемаческата  идея,  задава  нейните  цели  и  формулира 

 предприемат за постигането им. 
Бизнес  планът  трябва  да  съдържа  и  описва  няколко  основни  елемента,  сред 

кои

 разчети 
ния ‐документалната част включва 

ружествените документи,  офертите 

тина  на 
пре ледните 

редприятието и съдружниците); 

иемаческа идея; 

кетингово позициониране и маркетингова стратегия; 

 икономически‐финансов бюджет; 

1. Бизнес план или предпроектно проучване (проучване 
екта) 

1.1 Дефиниция, характеристики и фун

Бизнес  планът  е  инструмент,  използван  за  проверка  на  техническата, 
икономическа и финансова реализируемост на дадена инвестиция. Наричан също 
така  фирмен  план  и
п
извършва, пазара, на който ще работи и целите, които си поставя да постигне. 

С друг

стратегиите и програмите, които следва да се

то се числят: 
 идеята и състава на дружеството; 
 пазара и търговските стратегии; 
 организационните и производствените аспекти; 
 икономическо‐финансовите аспекти (прогнозни бюджети). 

Бизнес планът е документ, който обикновено се разделя на три части:  
1. описателна  част  ‐  описателната  част  включва  излагането  на 

предприемаческата идея и стратегиите 
2. част с изчисления ‐ частта с изчисленията включва предварителните отчети и 

финансови
3. документална част и технически приложе

приложенията,  техническите  проекти,  д
за инвестициите 

С  цел  предоставяне  на  ясна,  точна  и  непосредствена  кар
дприемаческия  проект,  бизнес  планът  би  трябвало  да  илюстрира  с

аспекти: 
 заглавна част (данните на п
 въведение; 
 предпр
 предлагани продукти и/или услуги; 
 пазарен анализ и основна стратегия; 
 мар
 производство и организация; 
 инвестиции; 
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1.2 Функц

Бизне
 приемаческия проект 
 я риск в изчислен риск 
 

 тирането й 
 Да намери финансирания 
 Да намери съдружници и/или сътрудници 

телно  разглежда  темите,  отнасящи  се  до 
реализируемостта  на  даден  предприемачески  проект  посредством  анализ  на 
сле се произвежда?”, “на кого 

ена да се 
е насоки за организиране 

е  и  изработване  на  прогнозния 

о полезност е видна както на етап стартиране 
ме  постигнатите  резултати  с 

прогнозиран ва и ъ

на  точка  на  инвестиция,  заетост,  доход).  Коректното 
изр

 анализ на доходността. 

ия на бизнес плана 

с планът трябва да отговаря на следните цели: 
Да проверява реализируемостта на пред
Да трансформира общи
Да планира стартирането на дейността 
Да контролира дейността след стар

Бизнес  планът  изчерпа

дните въпроси: “какво да се произвежда?”, “как да 
да се продава?”, “как да се продава?”, “къде да се продава?” “на каква ц
продава?”. Отговорите на тези въпроси чертаят основнит
на  производствения  процес,  търговско  планиран
бюджет на дейността.  

Бизнес планът е инструмент, чият
на  дейността,  така  и  впоследствие,  когато  сравнява

ите  таки .  Един добър б знес план с що така  трябва да предвижда 
няколко  алтернативни  хипотези,  които  да  позволяват  своевременна  и  успешна 
намеса в случай, че дейността започне да се отдалечава от прогнозните данни. 

И  накрая,  бизнес  планът  показва  как  една  предприемаческа  идея  да  се 
трансформира  в  стопанска  дейност  посредством  анализ  на  актуалната  ситуация 
(предприятие и пазар), планиране на бъдещите дейности и залагане на точни цели 
за  постигане  (от  глед

аботване  на  бизнес  плана  позволява  посочване  на  полезните  елементи  за 
изработване на работеща пазарна стратегия; такива елементи са: 

 силни и слаби страни на инициативата; 
 силни и слаби страни на конкурентите; 
 възможности и заплахи, произтичащи от външната  среда. 

След идентифициране на тези елементи, предприемачът трябва да се намеси, 
за  да  укрепи  силните  звена  и  да  намали  или  елиминира  слабите  звена  на 
дейността  си,  с  оглед  и  на  сравнението  с  конкуренцията  и  на  влиянията  и 
условията, произтичащи от външната среда. 
 
 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

2.1

и услуга възнамеряваме да пуснем на 
азара,  чрез  анализиране  на  съответния  пазар  и  на  собствения  производствен  и 
рганизационен капацитет. 

кта/услугата (или на гамата от продукти/услуги) изисква 
максимална  точност,  тъй  като  трябва  да  се  предоставят  полезни  указания, 
необходими за осъществяването на следващите фази. 

обувна фабрика  е  необходимо да  се  конкретизира  точно 
какъв  вид  продукт  (обувки)  възнамерява  да  произвежда,  доколкото  всеки  вид 
обу

роизводствения  процес  и  следователно  на  обема 
инв

е на механизми от страна на 
пре

р на въпроса “кой ще купува 
про

та  между  необходимост  (търсене  на 
отребителя)  и  продукт,  който  е  в  състояние  да  я  задоволи  (предлагане  на 

производителя).  
ясто,  на  което  търсенето  и  предлагането  се  срещат: 

потребителите  се  опитват  да  задоволят  нуждите  си,  като  разменят  пари  срещу 
бла

ие  не  само  на  продукта,  но  и  на  пазара:  тоест  трябва  да  открие 
про б л услуга

2. Представяне на идеята 
 

 Продуктът/Услугата 

При дефинирането на продукта/услугата се дава отговор на въпроса “какво да 
се произвежда?”, тоест какъв вид продукт ил
п
о

Определянето на проду

Например  при  една 

вки има свои особености не само от гледна точка на пазар на реализиране на 
продукцията,  но  и  на  време  на  изработка  и  снабдяване  със  суровини  (кожа  или 
плат;  пазарът  на  трекинг‐обувките  е  съвсем  различен  от  пазара  на  официалните 
обувки).  Това  влияе  на  п

естиции, необходими за стартиране на дейността. 
Определянето  на  продукта/услугата  е  резултат  от  комбиниране  на  две  фази: 

тази, която посочва бизнес сферата, и тази за усвояван
дприемача  или  съдружниците,  характерни  за  производствения  процес  на 

благото и/или предоставянето на услугата. 
 

2.2 Матрица продукт/пазар 

При определяне на продукта/пазара се дава отгово
дукта ни?”.  
Посочването  на  потребителите,  заинтересовани  от  закупуването  на 

продукта/услугата е резултат от процес,  който води до дефиниране на матрицата 
продукт/пазар,  илюстрираща  комбинация
п

Пазарът  е  разменното  м

гата и услугите, предлагани от производителите. Всеки предприемач трябва да 
обръща  вниман

фила на потре ите я, който ще използва този продукт/ . 
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се  изравняват  с 
общ

ат печалби. 
Графично  равновесната  точка  се  изобразява  чрез  диаграма  върху  декартови 

координатни  оси,  при  която  върху  абсцисата  се  посочва  произведеното 
атата  –  разходите  и  приходите.  Пресечната  точка  между 

кривата  на  общите  приходи  и  кривата  на  общите  разходи  представлява 
рав

те обеми;  

о

 

ействащи  лица:  форма  и  състав  на  дружеството,  предмет  на 
дей

спективи за развитие, местоположение на предприятието. 
Представянето на предприемаческия състав позволява запознаване с лицата, от 

които тръгва инициативата, с техните компетенции, опит и мотивация, които стоят 
еята.  В  този  смисъл  то  позволява  да  се  установи  наличието  на 

последователност  между  идеята  в  основата  на  инициативата  и  притежавания  от 

С цел опознаване на компонентите на търсенето и на предлагането следва да 
се  пристъпи  към  внимателно  проучване  на  пазара,  дефинирано  като  пазарен 
анализ.  
 

2.3 Критична точка BEP 

Критичната  точка  break  even  point  (BEP),  наричана  също  равновесна  точка, 
показва  онзи  обем  производство,  при  който  общите  приходи 

ите  разходи  (фиксирани  разходи  +  променливи  разходи).  Ако  обемът  на 
производството  е  по‐малък  от  тази  точка,  се  търпят  загуби,  а  ако  е  по‐голям,  се 
регистрир

количество,  а  по  ордин

новесната точка. 
При  построяване  на  графиката  трябва  да  се  посочат  фиксираните  и 

променливите разходи: 
 първите  са  тези,  които  остават  постоянни  и  при  промяна  на 
производствени

 вторите варират пряко пропорционално на изменението на произведените 
количества.  

Фиксираните  разходи  са  налице,  независимо  от  това  какво  е  нивото  на 
производството,  докато  променливите  разх ди  се  появяват  само  по  време  на 
производство. 

2.4 Съдружници 

Да представиш състава на дружеството означава да говориш за предприятието 
и  за  главните  му  д

ност, кратка история на фирмата, организационна структура (на върха и фирмен 
мениджмънт  със  съответните  си  функции  и  отговорности),  дейност,  постигнати 
резултати и пер

в  основата  на  ид
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пре

ти;  

приятието. 
 

дложителите професионализъм.  
 

Представянето на лицата‐предложители се състои от три части:  
 първата  е  същинска  автобиография  CV,  съдържаща  лични  данни, 
образование, професионален опит, функции и настоящи отговорнос

 втората обяснява как се е зародила идеята, как е разработена и причините, 
които  са  подтикнали  съдружниците  да  разработят  бизнес  плана,  за  да 
поискат необходимите финансирания за реализиране на идеята;  

 третата се отнася до длъжностите, които всеки от съдружниците ще заема, и 
задачите му в рамките на пред

 
3. Отраслов анализ 

 
Въведение 
Стопанските  сектори,  в  които работят фирмите,  преминават през конкурентни 

етапи  и  динамики,  които  се  проявяват  като  същински  конкурентни  напрежения. 

О  ПРОИЗВЕЖДАТ  ЗАМЕНЯЕМИ 
ПОМЕЖДУ СИ БЛАГА ИЛИ УСЛУГИ. 

същност  за  да  се  утвърди,  заздрави  или  укрепи  позицията,  която  фирмата 
ябва  да  се  формулират  различни  стратегически

Тези етапи са резултат от стратегическите решения, взети от предприятията. 
ОТРАСЪЛ:  СЪВКУПНОСТ  ОТ  ФИРМИ,  КОИТ

В
заема  на  пазара,  тр   алтернативи, 
насочени към постигане на фирмените цели, програмирани при планирането. 

А СТРАТЕГИЯ: КОМБИНАЦИЯ ОТ ЦЕЛИ (НАМЕРЕНИЯ) И СРЕДСТВА 
(РЕ

еси  на 
дад

рез  анализ  на  структурните  компоненти  на 
паз

нови 
сто

тори,  за  очертаване  на 
кон

та при преговори, която всеки от тях притежава. 

КОНКУРЕНТН
СУРСИ), ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЪРВИТЕ. 
Етапът,  който  предшества  разработването  на  дадена  стратегическа  формула, 

касае  анализа  на  отрасъла,  към  който  са  насочени  икономическите  интер
ено  предприятие.  Целта  на  това  проучване  е  да  се  оцени  степента  на 

интензивност  на  конкуренцията  ч
ара. 
Фундаменталните  елементи,  които  очертават  конкурентния  сценарий,  са  пет: 

клиенти,  доставчици,  заместващи  продукти,  потенциално  навлизане  на 
пански  субекти  и  конкуренти,  които  вече  работят  на  пазара.  Предвид 

многочислеността  и  разнородността  на  тези  фак
курентната картина се прибягва към термина разширена конкурентност. 

Всяко от  тези обобщени действащи лица допринася потенциално за поддържане 
или  интензифициране  на  степента  на  конкуренция  между  предприятията: 
влиянието им е повече или по‐малко силно в зависимост от разглеждания отрасъл 
и от сила
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енти 
Конкуренти 

 

Клиентите  представляват  отправната  точка,  около  която  се  концентрират 
сички  фирмени  усилия,  насочени  към  удовлетворяване  на  изискванията  на 
потребителя с оглед на получаван алба

Клиентите се характеризират  конкурентна сила,  която упражнява 
непрекъснат  натиск  върху  предла значителни  намаления  на 
цената, често придружени от същ вото на изисквания 
продукт или услуга.  

Затова  клиентът  (разглеждан  в  двойната  си  роля  на  индивид  или  група  и  на 
кра бител  или  предприятие/междинен  потребител)  упражнява  сила  в 
пре

а/произведено  от  фирмата 

ват значим дял от общия реализиран оборот) 

тиск  за намаление на цената.  В  случай на много нисък индикатор на 

едователно да 

 

3.1 Петте конкурентни сили 

 
Клиенти   
Доставчици 
Заместващи продукти 
Нови навлизащи конкур

Клиенти 

в
ето на печ . 
с  това,  че  са 
гането,  за  да  получи 
ествени подобрения на качест

ен  потре
говорите,  чиято  интензивност  е  пряко  пропорционална  на  няколко  фактора, 

сред които: 
1. Съотношение  закупено  от  клиент

количество  (при  нарастване  на  това  съотношение  се  увеличава 
зависимостта  на  производителя  от  купувача,  чиито  поръчки  са 
жизненоважни  за  самото  съществуване  на  фирмата,  тъй  като 
представля

2. Съотношение  закупено  от  клиента  количество  в  сектора/общо  от 
покупките,  направени  от  клиента  (колкото  по‐високо  е  това 
съотношение,  толкова  повече  клиентът  е  в  състояние  да  упражнява 
на
това съотношение, клиентът не е толкова чувствителен към цената,  тъй 
като този продукт не представлява значима компонента от търсенето му) 

3. Стандартизация  на  продукта  (при  наличие  на  продукти,  идентични 
помежду си както като състав,  така и като характеристики, клиентът е в 
състояние да избира  сред многобройни доставчици и  сл
премине към друг продавач,  който работи със същия продукт в случай, 
че му се предложат по‐добри условия за покупка от предишните). 
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услуги

пе
ка
особено 
бл

1. Обслужваният сектор не е от особено важност за доставчика (при това 
ство доставчикът не е подтикван да предоставя изгодни търговски 

иски  и  т.н.. 

ение  с  обслужваните 

ащи блага: колкото по‐добро е съотношението цена/качество 
на заместващото благо, толкова по‐малки са надценките за печалба в сектора. 

одтиква  фирмите  да  договарят  съвместни  действия, 
нас

Доставчици 
Доставчиците  са  лица  или  дружества,  които  снабдяват  фирмите  с  блага  и 

, абсолютно необходими за провеждане на фирмената дейност. 
Този  компонент  на  разширената  конкурентна  система  може  да  повлияе  на 
чалбите  на  фирмите,  като  по  същество  се  крепи  на  две  променливи:  цената  и 
чеството  на  доставяните  продукти/услуги.  Това  “засичане”  на  факторите  е 

чувствително при наличие на повишена сила при преговорите, на свой ред 
агоприятствана от няколко фактора, сред които следните: 

обстоятел
условия в полза на обслужваните фирми, поради редица причини: размерът 
на  поръчките  не  е  много  голям,  търговските  надценки  са  н
Обратно, стопанските субекти, които работят в отрасли, считани за значими, 
с които е свързан успехът на доставчика,  се радват на редица облекчения, 
които  на  практика  означават  доставки  за  благоприятстване  на  техните 
просперитет и развитие) 

2. Доставчиците  са  ограничени  като  бройка  в  сравн
предприятия (този факт увеличава стратегическото значение на доставчика, 
като му позволява да поддържа по‐високи пазарни цени от обикновено. В 
действителност  когато  фирмите  нямат  възможност  да  разчитат  на 
стойностни  търговски  алтернативи,  се  оказват  принудени  да  приемат 
условия  на  доставка,  които  често  са  скъпоструващи  и  които,  диктувани  от 
няколкото  доставчика  на  пазара,  допълнително  увеличават  тяхната  сила  в 
преговорите) 

 
Заместващи продукти 
Заместващите  продукти  са  блага  или  услуги,  които  имат  същата  функция  на 

употреба като други вече  съществуващи и утвърдени на пазара блага или услуги, 
чието  производство  и  последващо  разпространение  цели  да  замести  тяхната 
употреба в предпочитанията на потребителите. Следователно фирмата се намира в 
положение,  при  което  трябва  да  се  съревновава  не  само  с  конкуренцията  на 
фирмите,  които  работят  в  нейния  отрасъл,  но  и  с  тази  на  фирмите,  които 
произвеждат заместв

Това  явление  често  п
очени  към  справяне  с  „атаката”  на  заместителите,  които  на  практика  се 

изразяват  например  в  лансиране  на  рекламни  кампании  или  в  разработване  на 
проучвания  и  изследвания,  насочени  към  подобрение  на  качеството  на 
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така 
и  о

  нова  фирма  предизвиква  увеличение  на 
нтензивността на конкуренцията, което се отразява както върху подобрението на 

про на потребителя),  така и  върху намалението на 
цен и б

 
си от сблъсъка и комбинацията от стратегически поведения, 

при фирми  п

иала  от  налични  ресурси,  използвани  за  постигането  им. 
Всъ ност  освен  че  хранят  по‐големи  амбиции  за  успех  от  малките,  големите 
фир ат и със значителни икономически и финансови ресурси, които им 
поз

на  достигнатата  степен  на  самостоятелност;  като 
пре

остта  на  икономическите  сили,  на  свой  ред 
реа

предлагания продукт или услуга. 
 

Навлизане на нови конкуренти 
Към  тази  категория  принадлежат  както  новоучредените  фирми,  които 

възнамеряват да стартират дейността си, като се включат в определен сектор, 
нези,  които  вече  работят  на  различни  пазари,  но  които  имат  намерение  да 

диверсифицират  дейността  си  в  предварително  избрания  отрасъл  посредством 
оборудване  на  нова  производствена  структура  или  придобиване  на  вече 
съществуваща такава. 

Навлизането  на  пазара  на
и

дукта/услугата  (изцяло в полза 
ата,    следователно  на  надценката  за  получаване  (в  ущър   на  фирмите, 

работещи в отрасъла). 
 
Конкуренти 
Степента  на  интензивност  на  конкуренцията,  която може  да  се  открие  в 

определен сектор, зави
лагани от  съревноваващите се  с цел запазване и укре ване на заетата 

позиция на пазара. 
В  корените  на  този  сблъсък  съществува  една  основна  разлика,  характерна  за 

самите  фирми,  чиито  корени  се  крият  в  съответното  определяне  на  целите,  но 
преди  всичко  в  потенц

щ
ми разполаг
воляват да формулират множество стратегически алтернативи, които съответно 

имат по‐голяма вероятност за успех. 
От  друга  страна  предприемачът,  който  работи  дребномащабно,  обикновено 

придава  голямо  значение 
следва своята амбиция, той се абстрахира от съществените цели за получаване 

на  печалба  и  се  задоволява  с  ниски  надценки,  като  накрая  допринася  за 
изострянето на ценовата война. 

Освен  това  конкурентната  динамика  се  обяснява  с  факта,  че  между  фирмите 
съществува  един  вид  реципрочна  взаимозависимост,  продиктувана  от  факта,  че 
всички  действия  на  всяка  от  тях  се  отразяват  върху  целия  сектор.  Последният, 
доколкото  е  израз  на  многочислен

гира,  като  противопоставя  подходящи  контрадействия,  целящи  да  се 
противопоставят на промените, осъществявани от различните стопански субекти. 

Що се отнася до променливите, касаещи съревнованието, трябва да се каже, че 
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а  напуснат  пазара  и  води  до  по‐скоро  несигурни 
рез

4. С

 

рането на общите цели,  на ресурсите  за използване и на политиките  за 
ридобиване и разпределяне на ресурси и на продукти/услуги. 

Този  процес  се  разделя  на  редица  действия  и  процедури,  имащи  времева  и 
следователност,  чието  прилагане  се  конкретизира  в 

извършването на следните дейности: 
 

2

а за цел да изясни конкурентната динамика 
в  отрасъла,  като  открие  нейните  базови  структурни  компоненти,  като 

роли  и  предприетите  стратегии,  като  очертава 

рез преглед 
кции  (ръководене,  производство,  търговски 

мства и евентуалните им 
очена  към  укрепване  на  първите  и 

преодоляване на вторите. Проучването приключва с оценка на балансовите 

упражняваният  натиск  върху  продукта  непрекъснато  намалява  надценките, 
задължава  по‐слабите  фирми  д

ултати.  Докато  стратегиите,  които  са  фокусирани  върху  имиджа  и 
разпространението му чрез прибягване към различни рекламни канали, като цяло 
улесняват  разширяването  на  търсенето  и  по  този  начин  увеличават  общия  обем 
печалба. 
 
 

тратегическо планиране 
 
Въведение  
Дейността,  която позволява  изготвяне  на  правилна  (здрава)  постановка  за 

фирмено  управление,  задаване  на  целите  и  установяване  на  средствата, 
необходими за постигането им, се нарича стратегическо планиране. То се състои 
в дефини
п

логически  функционална  по

1. Отраслов анализ 
. Диагностика на фирмената ситуация 
3. Откриване на силните и слабите страни на фирмата 
4. Формулиране на цели 
5. Формулиране и изпълнение на стратегии 
6. Проверка на резултатите 

 
1. Отраслов анализ: този етап им

показва  поетите  от  тях 
бъдещите им тенденции за развитие; 

2. Диагностика на фирмената ситуация: анализът се извършва ч
на  различните  фирмени  фун
отдел и др.) с цел да се подчертаят техните преди
недостатъци  в  една  оптика,  нас

данни,  извършена  след  изработване  на  специални  индикатори,  имаща  за 
цел да направи сравнение между икономическите резултати, приписвани на 
фирмата, и тези, които се отнасят до сектора; 
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на  фирмата:  въз  основа  на 

риоритетите произтичат както 

звърши проучване,  насочено  към 

да се изяснят постигнатите резултати вследствие на изпълнението им; 

нкурентни  стратегии, 
зползваеми  поединично  или  съвместно  от  фирмите,  за  да  са  действително 

конкурентноспособни на пазара: 

3. Откриване  на  силните  и  слабите  страни 
сравнението,  направено  между  вътрешнофирмената  ситуация  и  външните 
характеристики  на  сектора,  се  откриват  силните  и  слабите  страни  на 
фирмата,  тоест  фундаменталните  данни,  върху  които  следва  да  се 
разсъждава при дефиниране на целите; 

4. Формулиране  на  целите:  става  дума  за  фундаментален  момент  от 
цялостния  процес  по  планиране,  тъй  като  направените  избори  (взети 
решения)  на  този  етап  обусловят  бъдещото  развитие  на  фирмата. 
Определянето на целите и дефинирането на п
от  необходимостта  да  се  укрепят  и  подсилят  силните  страни,  така  и  от 
нуждата да се преодолеят слабите,  които са се проявили през предходния 
етап; 

5. Формулиране и изпълнение на стратегиите: след задаване на фирмените 
цели,  на  този  етап  е необходимо да  се и
формулиране на  различни  стратегически  алтернативи,  целящи прякото им 
постигане.  Стратегиите  трябва  да  се  изработват  въз  основа  на 
икономическо‐финансовите данни за фирмата и трябва да определят както 
начините, така и сроковете за осъществяване на плана. Формулирането им 
трябва  да  отговаря  не  само  на  изисквания  от  качествен  порядък,  но  и  да 
отразява  изисквания  от  количествено  естество.  Само  по  този  начин  ясно 
може 

6. Проверка  на  резултатите:  това  е  етапът,  който  приключва  процеса  на 
стратегическо планиране. Има за цел да контролира постигнатите резултати 
чрез  изпълнение  на  предвидените  от  плана  насоки  и  да  ги  съпоставя  с 
планираните, за да покаже евентуалните им разминавания. Функцията му е 
категорично конструктивна, тъй като е насочена към постоянно подобрение 
на ефективността и развитието на фирмената машина. 

 

4.1 Базови стратегии 

Конкурентните  стратегии  представляват  линии  на  действие,  възприети  от 
фирмата както за укрепване и засилване на пазарния й дял,  така и  за  справяне с 
инициативите, осъществявани от стопанските оператори в сектора с цел постигане 
на предварително определените цели по време на стратегическото планиране. 

Съществуват  три  основни  стратегии,  наречени  базови  ко
и
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рентите. Ограничаването на разходите се постига 
о  различни  начини,  като  се  прибягва  до  икономии  от  мащаба  и  до  опита  на 

персонала  за  водствена цена и/или намаляване 
на разходите рибуция и реклама. 

Предимства внение с конкурентните фирми, което води 
о получаване на по‐висока надценка за печалба и представлява ценно оръжие за 

защ  намалят съответните продажни цени (намаляват 
це

експлоатиране  на 
пр

рдиниране 
ме

аксесорните услуги, 
аботни  характеристики,  функции,  дизайн,  разпространение  и  качество  на 

усл родажбените центрове (магазини).  

одуктите 

1. Лидерство в разходите 
2. Диференциация 
3. Сегментиране 

 
4.1.1 Лидерство в разходите  
Това е стратегия, която има за цел ограничаване на разходите, така че те да се 

окажат по‐ниски от тези на конку
п

намаляване на единичната произ
, свързано с проучвания, дист

: по‐ниски разходи в сра
д

ита в случай, че конкурентите
ната, за да привлекат нови клиенти, но по този начин намаляват и печалбата си). 

Това е ефективна входна бариера за нови фирми и позволява значителна гъвкавост 
при увеличения на разходите за суровини и полуфабрикати/заготовки. 

Недостатъци: прилагането на тази стратегия не е винаги възможно и понякога 
изисква  разполагаемост  с  голям  пазарен  дял  или 

ивилегировани споразумения с доставчиците. За да може да разчитате на нисък 
обем  разходи  вследствие  на  икономиите  от  мащаба,  са  необходими  големи 
производствени  обеми  и  следователно  огромни  капитали  за  изграждане  на 
нужните  инсталации.  Предимството  на  ниските  разходи  може  да  изчезне 
вследствие  на  продуктови  или  процесни  иновации,  внесени  от  конкурентите, 
умение  на  новите  фирми  да  наемат  персонал  с  опит,  недобро  коо

жду намалението на разходите и маркетинговите политики. 
 

4.1.2 Диференциация 
Това е стратегия, която се състои в създаването на точен и необъркваем имидж 

на  собствения  продукт/услуга,  целяща  откриване  и  придаване  на  отличителни 
характеристики  в  сравнение  с  тези,  които  са  откриваеми  в  произвежданите  от 
конкуренцията продукти, доколкото са разпознаваеми от потребителите.  

За  да  приложи  стратегията  по  диверсификация,  фирмата  може  да  използва 
голям брой лостове, по‐специално качество на продукта и на 
р

угите, предоставяни в п
Тези  механизми  се  използват  съвместно  за  постигане  на  ефикасна 

диференциация,  като  например  съчетаване  на  високо  качество  с  бързо 
обслужване. 

С диференциацията фирмите намаляват степента на заместимост на пр



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

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

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

си

ни  към  качеството, 
отк

 продуктите‐заместители.  

о.  Бидейки  качеството  най‐важният  лост,  често  са 
не

,

 своите силни/слаби страни и 
на критичните фактори за успех на пазара. 

П е,  които  избират  сегментирането,  често  имат  по‐високи 
пе

енова  разлика  между 
фи

ента на критерия на обективния пазар. 
То

ители, като пристъпват не 
къ

мат  предвид  няколко 
пр

, като привличат вниманието на потребителите върху няколко конкретни аспекта 
на предлаганите блага.  

Предимства: чрез тази стратегия фирмата си създава солидна позиция, тъй като 
завладява  доверието  на  потребителите,  които  са  по‐внимател

олкото  към  цената.  Това  означава  увеличение  на  надценката  за  печалба, 
ефективна  входна  бариера  за  нови  конкуренти  и  благоприятна  позиция  по 
отношение на

Недостатъци:  при  някои  блага  тази  стратегия  може  да  възпрепятства 
постигането на висок пазарен дял, тъй като една част от потребителите предпочита 
цената  пред  качествот

обходими  огромни  капитали  за  проучване  и  развитие  на  продуктите.  Накрая, 
твърде голяма разлика на цената може да доведе до редуциране на пазарния дял, 
като винаги има опасност от имитиране на продукта. 

 
4.1.3 Сегментиране  
Тази  стратегия  е  базирана  върху  добре  дефинирана  група  от  продукти/услуги, 

потребители и географски райони. Предприятието, което прилага сегментиране, се 
специализира  към  определен  конкретен  сегмент   като  по  този  начин  прилага 
стратегия на разхода, на диференциацията или и на двете.  

Със сегментирането фирмата фокусира предлагането си върху пазарни сегменти, 
в които смята за най‐уместно да работи въз основа на

редимства:  фирмит
чалби от  средните  за отрасъла,  тъй като по‐добре удовлетворяват конкретните 

нужди на дадена добре определена група потребители. 
Недостатъци:  най‐голямото  ограничение  се  отнася  до  достижимия  пазарен 

дял.  Други  рискове  са  представени  от  значителната  ц
рмите от сегмента и предприятията на пазара, и от сегментиране, извършвано от 

конкурентите в пазарния сегмент, в който работи фирмата. 
Сегментирането е първият от трите елем
зи критерий позволява на фирмите да адресират маркетинга  към   определени 

групи  купувачи,  тоест  фирмите  посвещават  усилията  си  на  най‐силно 
заинтересованите от покупката на продукти групи потреб

м недиференциран, а към специфичен маркетинг.  
Другите  два  етапа  са  посочване  на  целевия  пазар  и  позиционирането  на 

продукта/услугата.  
Пазарното  сегментиране  се  извършва,  като  се  взе
оменливи  ‐  поединично  или  комбинирани  помежду  си.  Глобалният  пазар  се 

разпределя  въз  основа  на  избрани  променливи  и  така  очертаните  сегменти  се 
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о  

ространствено:  фирмата  ще 

ите и нуждите на обособените зони. 
р е з

  говори за демографско сегментиране по 

отребителските навици. 

два риска: 

т  за  поддържане  на  предимството,  придобито  със  стратегията; 
първоначалното  предимство,  получено  с  реализирането  на  стратегията,  се 

  имитациите,  които  конкуренцията  започва 

търсенето  трябва  да  се  оцени  колко  силна  е  нуждата  от 
родукта, който възнамеряваме да произвеждаме, както и начините на закупуване 

разглеждат,  за  да  се  открият  нуждите  и  предп читанията на  потребителите, 
принадлежащи към различни сегменти.  

1. Географското  сегментиране  разделя  пазара  п
работи  в  един  или  няколко  сегмента,  или  във  всички,  в  зависимост  от 
характеристик

2. Демографското  сегментиране  се  състои  в  разп еделян то  на  па ара  въз 
основа  на  характеристики  като  възраст,  пол,  националност,  доходи. 
Демографското  сегментиране  често  се  базира  на  няколко  променливи, 
например една фирма решава да сегментира пазара въз основа на доходите, 
възрастта и пола:  в  този случай се
няколко  признака.  Демографските  променливи  са  най‐често  използваните, 
тъй като тяхното измерване е по‐лесно от  това на други видове променливи 
и тъй като те упражняват най‐голяма тежест върху п

3. Психографското  сегментиране  класифицира  клиентите  според  личностните 
им  характеристики,  начин  на  живот  и  принадлежност  към  социална 
категория. 

4. Сегментирането,  основано  на  поведенчески модели,  разделя  клиентите  по 
характеристики  като  търсени  предимства,  лоялност,  интензивна  употреба, 
отношение. 

 
Рискове, свързани със стратегиите 
Фирмите,  които  не  провеждат  добра  стратегия,  заемат  маргинална  позиция, 

характеризират  се  с  ниски  печалби  и  рискуват  да  бъдат  изхвърлени  от  пазара.  С 
трите вида стратегии са свързани 

 нереализиране на избраната стратегия; фирмата не постига заложените цели 
и инвестициите не се възвръщат. 

 неспособнос

губи много  скоро  вследствие  на
да извършва. 

 

4.2 Прогнозни продажби 

Прогнозните  продажби  отговарят  на  очакваното  ниво  на  продажбите.  Те  се 
изчисляват,  като  се  тръгва  от  пазарното  проучване  и  се  разглеждат  търсенето  и 
предлагането, съществуващи в съответния отрасъл. 

По  отношение  на 
п
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ателно  е  необходимо  да  се  открият  пазарните 
характеристики  и  съществуващите  в  него  сегменти  (като  качество,  цена, 
по

тъп  до  пазара  от  страна  на 
по

   
оходи  и  възможности,  за  да  си  позволят 

то  на  собствения 

  поеме,  свързвайки  го  с  продажната  цена:  въз  основа  на  тези 

имулации,  целящи  откриване  на  пазарния  дял,  на  количеството  продукт, 
пр

 
умножени  по 

 
количеството,  се  състои  в  предвиждане,  по‐

  се  осъществява  по  вид  клиент,  пазар  и  продукт.  Чрез 

агане 
на продажбените политики. 

и  потребление:  следов

купателни и потребителски модели).  
За  получаване  на  достоверна  оценка  на  търсенето,  основана  на  нивото  на 

интерес,  на  доходите  и  на  възможността  за  дос
требителите, следва да се обособят следните три вида пазар: 

 потенциален  пазар:  това  е  съвкупността  от  потребители,  които  показват 
известен интерес към закупуването на продукта/услугата; 

 наличен  (разполагаем)  пазар: това  е  съвкупността  от заинтересовани 
потребители,  които  притежават  д
покупката; 

 завладян пазар: това е съвкупността от потребители, които купуват продукта. 
 

Чрез  проучване  на  търсенето  и  предлагането  се  достига  до  познавателни 
елементи,  които  имат  важно  значение  както  за  определяне
пазарен  дял,  така  и  за  правилното  остойностяване  на  прогнозните  продажби.  За 
тази цел трябва да се определи стойността, касаеща обема продукт, който пазарът 
е  в  състояние  да
стойности и след като е известна себестойността на производството, се извършват 
с

едназначено за продажба и на вероятната за постигане надценка. 
В хода на стратегическото планиране фирмата съставя бюджет на продажбите: 

става дума за таблица, която илюстрира предвидения обем продажби, използван 
като отправна точка за решенията, отнасящи се до покупките и производството. 

За  да  се  оцени  обемът  на  търсенето,  от  оперативна  гледна  точка  съществуват 
два начина за процедиране: 

1. методика,  основана  на количеството:  прогноза  за  продадените 
количества  от  всеки  продукт  (на  клиент  и/или  на  зона), 
продажната цена; 

2. методика,  основана  на  оборота:  предвиждане  на  общия  оборот  за 
клиент и/или географска зона, без да се конкретизира типът продукт. 

1. Методиката,  основана  на 
специално  за  най‐важните  клиенти  и  географски  райони,  на  видовете  и 
количествата  продукт,  за  които  съществува  вероятност  да  бъдат  продадени. 
Тоест  предвиждането
прилагане на този метод фирмата определя оборота за всеки отделен продукт, 
като освен това разполага с необходимите данни за разработване и прил
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.3.1 Правна форма 

В момента на учредяването на дружеството съдружниците‐инициатори трябва 
ние  коя  е  най‐подходящата  юридическа  форма,  която  да 

възприемат.  Всъщност  в  момента  на  създаването  си  предприятието  може  да 
придобие  ролята  на  еднолична  фирма  или  на  дружество  (на  личността  или 
капиталово). Придобиването на юридическа правосубектност чрез прибягване към 

равна форма поражда две съществени различия: първото се 
отнася  до  броя  процедури  за  извършване  както  за  учредяването,  така  и  при 
фир

  р

иятия  (с  няколко  изключения  за 

експлоатация  на 

2. Методът на оборота е по‐малко точен от предишния, тъй като предвиждането 
се  осъществява  по  клиент/пазар,  но  не  и  по  продукт.  Към  него  се  прибягва, 
когато предприятието разполага с оскъдна информация и може да формулира 
по‐скоро  приблизителни  прогнози.  Този  подход  не  позволява  посочване  на 
печалбата от продукт или разработване на ефективни продажбени политики. 

 
 

4.3 Организация 

 

4

да  вземат  реше

едната или другата п

меното управление (напр. опростено счетоводство за едноличните фирми и за 
дружествата  на  личността, едовно  счетоводство  за  капиталовите  дружества); 
второто  касае отговорността  за дружествените  задължения –  при дружествата на 
личността съдружниците са лично отговорни, докато при капиталовите дружества 
отговаря дружеството със своето имущество. 

След като се направи избор на дружествената форма,  която да се възприеме, 
трябва  да  се  провери  съществуването  на  няколко  условия,  необходими  за 
стартиране на дейността на предприятието. Такива реквизити са: 
1. Субективни  условия,  като  изискването  за  професионализъм и  образователен 

ценз за свободните професии, разрешително за пребиване за лицата от страни 
извън Европейската общност. 

2. Условия  на  средата,  всички  предпр
едноличните  фирми)  трябва  да  спазват  правилата  относно  безопасността  и 
хигиената на работното място. 

3. Разрешителни  условия  като  разрешително  за  пускане  в 
помещенията  (т.нар.  акт  16),  разрешение  от  Местната  здравна  служба, 
оторизации от властите по обществена безопасност и др. 
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система  от  хора,  които  си  сътрудничат  за 

Организацията  се  дефинира  и  като  дейност,  която  координира  индивидите, 
които са част от фирмата, с цел постигане на обща цел. 

ри етапа на организационния процес: 
‐ Посочване на дейностите за извършване; 
‐ 

зация на организационните документи. 
З

ганиграма, която представя 
ця чат  между  различните 

  вид  картина  на  фирмата,  която 

зва организационната структура на фирмата. 

4.

то е възложено 
извършването  на  услугата  и  съответните  начини  на  извършването  й.  Във  втория 
случай  (преработвателни  предприятия)  трябва  да  се  вземат  предвид  различни 

 

7. Доставчици на суровини 

4.3.2 Органиграма 

Организацията  е  комплексна 
постигане  на  съвместна  цел.  Всеки  индивид  има  точно  определени  дейности  за 
извършване  според определените норми и длъжностни характеристики,  които  са 
йерархично свързани. 

Съществуват чети

Групиране  на  дейностите  с  определяне  на  ограничения,  компетенции  и 
отговорности;  

‐ Посочване на връзките между различните дейности; 
‐ Контрол и актуали
адачите  и  отговорностите  на  персонала,  който  е  част  от  организацията,  се 

представят графично с помощта на схема, наречена ор
лата  фирмена  структура  и  връзките,  които  проти

длъжности  и  позиции.  Органиграмата  е  един
илюстрира длъжностите и позициите, заемани от лица, звена и фирмени функции: 
следователно тя пока
 

3.3 Производство 

Елементите,  които  трябва  да  се  вземат  под  внимание  при  изготвяне  на 
производствения  план,  са  различни  в  зависимост  от  това  дали  става  дума  за 
извършване на услуги или за производство на материални блага. В първия случай 
планът за производство предвижда описание на персонала, на кой

фактори като: 

1. Производствен процес 
2. Инсталации и технологично оборудване 
3. Инвестиции 
4. Персонал 
5. Контрол на качеството 
6. Производствена база 
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8. Използвани суровини 
 
1. Производст висимост  от 

продукта  и исание,  което  следва  да  илюстрира 
съответствието  ,  сроковете  и  производствения  капацитет. 
Освен  това  фирмата  произвежда 
широкомаща акто  и  дали  възлага  части  от 
производств

2. Инсталации  мат  се  предвид  инсталациите, 
машините и оборудването, използвани в производствения цикъл, придружени 

щатния  състав  на  фирмата,  който  се 

недвижимия  имот  (с  евентуално 

т: 

се посочат доставчиците 

дума  за  развойна  дейност,  насочена  към  гарантиране  на 

водството е рационализацията и индустриализацията 

вен  процес:  производственият  процес  варира  в  за
  изисква  детайлно  оп

между  разходите
трябва  да  се  конкретизира  дали 

бно  или  работи  по  поръчка,  к
ения процес на трети фирми; 
и  технологично  оборудване:  и

от  описание,  съдържащо  технически  характеристики,  състояние  на  употреба, 
необходими мероприятия по поддръжка, степен на използване, производствен 
капацитет и време, необходимо за подмяна; 

3. Инвестиции:  включват  необходимите  средства  за  оборудване  на 
производствената инсталация, заедно със съответния амортизационен план; 

4. Персонал:  става  дума  за  определяне  на 
илюстрира като численост, длъжности и отговорности; 

5. Контрол на качеството: контролът на качеството на продукта се поверява на 
специализиран персонал с точно определени и задачи и отговорности; 

6. Производствена база: елементите, използвани за определяне на тази позиция, 
са  местоположението,  размерите,  видът  на 
посочване на извършването на ремонтни работи), разполагаемостта (трябва да 
се уточни основанието,  което дава право на владение над недвижимия имо
собственост, наем, право на ползване, лизинг); 

7. Доставчици на суровини: в Бизнес плана се изисква да 
на  суровини,  заедно  със  сроковете  за  доставка  и  договорените  начини  на 
плащане; 

8. Използвани  суровини:  в  описанието  за  употребата  им  в  производствения 
процес евентуално трябва да се конкретизира притежанието на разрешенията, 
необходими  за  работа  със  специални  вещества  (токсични  или  силно 
замърсяващи продукти). 

 
Процесът,  който  води  до  направата  на  продукта,  започва  със    замислянето  и 

проектирането му, след които следва етапът на изграждане и усъвършенстване на 
прототипа.  Става 
опростеност  на  производството  (такава,  че  да  благоприятства  ограничаването  на 
разходите),  по‐висока  функционалност  и  надеждност  (особено  високо  ценени  от 
клиентите).  

Третият момент на произ
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а продукта и производствения цикъл. Те касаят дефиниране на характеристиките 
на 

ито  се  появяват  само  при  наличие  на  производствен  процес. 
Ана

с

4.4

за  извършване  на  дейността, 

 разпределят през определен 
времеви период. 

ните разходи касаят материалните и нематериалните блага, чието 
използване  се  разпределя  в  няколко  финансово‐счетоводни  години,  наричани  и 
инс

ктните проучвания и др.  
 

а,  а  за 
арактеристиките, които клиентът търси в него (изобщо предприятието възприема 
като гледна точка не собствената, а тази на клиента). 

 вниманието е поставен пазарният анализ и съвкупността от нужди 
на клиента: пазарният анализ посочва с точност обективния пазар, тоест сектора, в 
кой

н
използваните  материали,  количеството  брак  и  т.н..  Отново  през  този  етап  се 

анализират  други  елементи  като  машините  и  оборудването,  необходимите 
времена  за  изработка  и  последователността  на  операциите,  организацията  на 
инструменталните блага и на персонала. 

На  етап  производство  се  определят  променливите  разходи,  тоест  онези 
разходи,  ко

лизираните променливи разходи се отнасят до: 
 промишлени променливи разходи: включващи разходите за материали, услуги 
и работна ръка, поемани за производството на благата; 

 търговски променливи разходи: описващи разходите, свързани   търговията на 
продукта (транспорт, комисионни, дистрибуция). 

 Инвестиции 

Инвестициите,  които  трябва  да  се  направят 
представляват разноски, които предприятието трябва да поеме и които трябва да 
се определят, посочат и разпределят във времето. 

За  тази  цел  се  прави  таблица,  наречена  Инвестиционен  план,  която  посочва 
различните видове разходи и начина, по който те се

Инвестицион

трументални  блага  или  блага  с  многогодишна  полезност.  В  тази  категория 
влизат  земите  и  сградите,  машините  и  оборудването,  превозните  средства, 
патентите, учредяването на дружеството, предпрое

4.5 Маркетинг 

Маркетингът  е  обширна  и  динамична  концепция,  която  се  фокусира  върху 
пазара  и  нуждите  на  клиента.  Вниманието,  което  се  обръща  на  пазара  и  на 
ориентацията  към  клиента,  стои  в  основата  на  маркетинговата  концепция:  днес 
предприятието  не  произвежда,  като  мисли  единствено  и  само  за  продукт
х

В центъра на

то предприятието възнамерява да извършва дейността си. Удовлетворяването 
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ве поведение: 
 

действия, е необходимо 
да 

ее определен 
остигне  определените  цели  и  да  направи  ефективни 

Маркетинговият  план  е  инструментът  за 

щи  пазара,  в  който  предприятието 
раб

ите цели. 
о з   r g

зи фактори и тенденциите на общата среда и 
фир

ализът разглежда следните фактори: 

на нуждите на клиента (customer satisfaction) е главната цел, която се преследва от 
организацията, доколкото от него произтича постигането на другите фирмени цели 
като обем на продажбите и размер на оборота.  

Удовлетворението  на  клиента  поражда  многобройни  предимства.  Всъщност 
един удовлетворен купувач възприема следните видо

купува втори път; 
 купува другите продукти на фирмата; 
 не обръща толкова внимание на продуктите на конкурентните фирми; 
 изразява  положителна  оценка  за фирмата  (това  е  отличен рекламен  канал  за 
предприятието, абсолютно безплатен). 
За да може да се осъществят ефикасни маркетингови 
се  изработи  маркетингов  план,  който  се  състои  в  съвкупност  от  програми  и 

насоки за поведение, които фирмата трябва да спазва,  за да завлад
пазарен  дял,  да  п
продажбените  си  и  търговски  дейности. 
управление и координиране на маркетинговите дейности. 

Пазарният  анализ  цели  откриване  на  силните/слабите  страни  и  на 
възможностите/заплахите,  характеризира

оти или възнамерява да работи.  
Една  силна  страна  е  качество  на  фирмата,  което  улеснява  постигането  на 

целите, докато слабата страна е липса,  която може да възпрепятства постигането 
на целите.  

Възможностите  и  заплахите  са  външни  за  фирмата  фактори,  които  съответно 
благоприятстват или възпрепятстват постигането на фирмен

Проучванет   на  те и  четири  фактора се  нарича  SWOT  анализ  (St en ht, 
Weakness, Opportunities, Threats) и той трябва да е включен в една глобална визия, 
изграждайки взаимовръзка между те

мената организация. 
 
SWOT ан
• СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ (вътрешни фактори) 
и 
• ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (външни фактори) 

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ (вътрешни фактори) 

Маркетингови фактори  Други фактори 
Качество на продукта
Паз

мениджмънт 
ция на персонала 

/услугата 
арен дял 

Качествен 
Мотива
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ктова гама/Гама на услугите  Възможност за въвеждане на иновации 
ност 

Проду
Канал за дистрибуция  Производител
Маркетингови разходи 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (външни фактори) 

Маркетингови фактори  Други фактори 
Големина на пазара 

дуктите 
тите към цената

те в преговорите 
Процесни и продуктови иновации 

Тенденция за развитие на пазара 
Диференциация на про
Чувствителност на клиен
Достъп до нови канали за дистрибуция 

Брой конкурентни фирми 
Заместващи продукти 
Сила на доставчици

 
Маркетинговото  планиране  вклю   разработването  на 

атегии, които трябва  на целите, но 
 за изп о маркетинговите 

зирането 
, етири 

1. Продукт (product) 
 ) 

в

ите. 
2. Цена. Пре   цената,  която  потенциалният  клиент  е 

склонен  да    предлагания  продукт/услуга.  В  този  смисъл 
особено в оучването и  възприемането на 
политики, те  на  плащане.  Във  всеки  случай 

мата и за продукта. 

решенията за използване на услугите на агенти и представители, разполагането 

чва  не  само
фундаменталните стр  да се следват за постигане
и определянето на инструментите олзване, отнасящи се д
променливи.  Всъщност  реали на  маркетинговия  план  се  извършва 
посредством анализ на маркетинг микса  в който се вземат под внимание ч
променливи: 

2. Цена (price
3. Място на продажба (place) 
4. Промоция (promotion) 

1. Продукт.  Осъществяването  на  плана  тряб а  да  взема  под  внимание  не  само 
характеристиките  на  продукта/услугата,  но  и  вкусовете  и  изискванията  на 
потребител

дприятието  трябва  да  открие
плати,  за  да  закупи

нимание  трябва да  се обърне и на пр
  свързани  с  отстъпките  и  начини

цената  трябва  да  е  достъпна,  да  генерира  печалба  за  фирмата,  да  следва 
етапите на жизнения цикъл на продукта и да отразява имиджа, който искаме да 
постигнем за фир

3. Място  на  продажба  (локализация  и  дистрибуция).  Да  се  определи 
локализацията  означава  да  се  посочи  стратегически  най‐подходящата 
географска  зона  за  реализиране  на  най‐ефикасните  начини  за  дистрибуция. 
Изборът на местоположението се прави и въз основа на различни фактори (една 
луксозна стока ще се продава там, където доходът на човек от населението е по‐
висок от  средния), докато начините за дистрибуция касаят аспекти,  свързани с 
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ето на превозни средства – собствени или 

‐финансово планиране 

4.6.1 Таблица източници на финансиране‐разходване на средствата 
рата,  които  показват  произхода  на 

финансовите ресурси, необходими за дейността:  собствен капитал, финансирания 
от 

о  

ървата година). 
риходите  се  състоят  от  стойността  на  продадените  продукти/услуги,  от 

пос и  от  нехарактерни  дейности;  от  изменението  на 
ма

ейности, финансови разходи, данъци и такси. 

с големи и малки магазини, използван
на трети лица. 

4. Промоция.  Рекламата  включва  дейностите,  които  фирмата  предприема,  за  да 
увеличи обема продажби. Една добра рекламна кампания се концентрира върху 
посочването  и  проучването  на  таргет  групата  на  търсенето,  към  която  да  се 
обърне,  върху  посланието,  което  да  направи,  върху  каналите,  чрез  които  да 
проведе действието и върху ресурсите за използване. 
 

4.6 Икономическо

Икономическо‐финансовото планиране  (наречено също бюджет или прогнозен 
отчет)  се  състои  от  таблици  и  индекси,  които  представят  бъдещото  движение  на 
фирмата от гледна точка на източници на финансиране и разходване на средствата, 
разходи и приходи, парични постъпления и плащания.  

 

Източниците  на  финансиране  са  пе

банки  или  от  други  лица,  финансови  облекчения,  предвидени  от  национални 
или областни закони. Разходването показва начините на използване на получените 
ресурси и представлява инвестициите,  необходими  за  упражняване на дейността 
на предприятието. 

 
4.6.2 Отчет за доходите 
Отчетът  за  д ходите  представя икономическата  ситуация  в  предприятието. 

Касае се за таблица, показваща разходите и приходите, като разликата между тях 
се нарича Годишен резултат (дефиниран като печалба, ако приходите са повече от 
разходите,  и  като  загуба  в  обратния  случай).  Съставя  се  на  годишна  основа  за 
първите  три  години  дейност,  а  в  някои  случаи  се  изготвя  и  на  месечна  база 
(обикновено през п

П
тъпленията,  произтичащ
териалните запаси като завършена продукция, заготовки и стоки; от евентуални 

приноси за управлението. 
Разходите  включват  всички  покупки,  свързани  с  производството  (надници  и 

заплати, суровини, амортизации, изменение на материалните запаси от суровини), 
услугите;  административните,  търговски и маркетингови разходи, общи разноски, 
разходи, свързани с нехарактерни д
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 се изготвя на годишна основа за първите три години от 
де

и 
средносрочни  и  дългосрочни  вземания),  както  и  текущите  активи  (краткосрочни 
взе , банкови и пощенски депозитни сметки). 

вото;  резервите  (фонд 
Ре

 е о 
а     

елен паричен поток,  ако приходите са по‐
ви  

да оцелее при евентуална липса на ликвидни средства.  Всъщност не е 
достатъчно да се получават приходи, а трябва да се реализира такъв обем парични 
пос

целяване  на 
пр

 
4.6.3 Счетоводен баланс 
Това  е  документ,  който  представя  финансовата  и  имуществена  ситуация  на 

предприятието, който също
йността.  Показва  кои  са  активите,  пасивите  и  нетния  капитал  (активите  се 

получават от сумата на пасивите и нетния капитал).  
Активите включват дълготрайни материални, нематериални и финансови активи 

(земи  и  сгради,  инсталации  и  технологично  оборудване;  патенти;  участия 

мания, касови наличности
Пасивите  включват  краткосрочните,  средносрочните  и  дългосрочните 

задължения;  фонда  за  обезщетения  при  прекратяване  на  трудовите 
правоотношения и фонда за провизии. 

Собственият  капитал  включва  капитала  на  дружест
зервен,  извънреден  резерв  и  др.)  и  годишния  резултат,  получен  в  Отчета  за 

доходите. 
 
4.6.4 Годишен отчет за паричните потоци по прекия метод 
Изготвя се жемесечн през първата година и сравнява паричните постъпления 

и  плащаният за  операции  по  обичайно управление.  В  края на  финансово‐
счетоводната  година е налице положит

соки от разходите, и отрицателен (cash out flow) в противен случай.  
Функцията  на  отчетите  за  паричните  потоци  е  да  докаже,  че  фирмата  е  в 

състояние 

тъпления, който да може да балансира разходите. 
В случай, че фирмата започне търговска дейност шест месеца след стартирането 

си  и  е  договорила  разсрочени  плащания  с  клиентелата  с  падеж 60  дни,  първият 
касов приход се реализира цели осем месеца след стартирането, докато разходите 
трябва  да  се  поемат  още  от  първия  месец:  в  този  случай  (с  цел  о

едприятието)  от  фундаментално  значение  е  изготвянето  на  план  за  паричните 
потоци, който да предлага начин за справяне с периодите, през които не се отчитат 
никакви парични приходи. 

 
4.6.5 Общ отчет за паричните потоци 
Тази  таблица  е  по‐широкообхватна  от  предишната,  тъй  като  включва  всички 

пера на фирменото управление. Състои се от следните части: 
 
I.   Начално парично салдо. 
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до, получаваме стойността на вътрешните средства. 
III. за инвестиции  (дълготрайни материални, нематериални и финансови 

IV.
  финансиране  на 

съдружниците,  вноски  за  капитала,  обезпечен  кредит,  овърдрафт  по  текуща 
финансиране  (възстановяване  на  финансиранията, 

VI. К от алгебричната сума на петте пера по‐горе. 

с 

на 

Последен 
отчетен период  I година

II 
година 

III 
година 

IV 
година 

V 
година 

II.  Паричен  поток  на  операциите,  извършвани  през  годината.  Сумирайки  към 
това перо началното сал

 Разходи 
активи, ДДС върху инвестициите). 

 Паричен  поток  от финансовите  операции.  Получава  се  от  разликата  между 
приходите  за  финансиране  (дружествен  капитал,

сметка)  и  разходите  за 
направени  от  страна  на  съдружниците  и  връщане  на  обезпечения  кредит, 
намаляване на овърдрафта по текуща сметка). 

V. Разпределение на печалбата. 
райно парично салдо. Получава се 

 
Пример: 
Инвестиция на обща стойност 160,000 лева 
80,000 лева са вкарани първата година. 
80,000 лева са вкарани втората година. 
 

Индек

Предход
година / 

A  Г  Д  Е  Ж Б  В 
I. Приходи: 
1. 
продажби  100000 100000  100000  130000  140000  140000 

Приходи  от 
 

2. Други приходи  5000 5000  5000  5000  5000  5000  
Общо  приходи 
(1+2)  105000  105000  105000  135000  145000  145000 
II.Разходи 
A. Разходи за дейността: 
3.  Разходи  за 
суровини, 
материали  и 

           външни услуги   40000 10000 10000 10000 10000 10000
4.  Р ди  за 
аморт

азхо
изация   2000  10000  10000  10000  10000  2000 
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24000  24000  24000  24000  24000  24000 

5.  Разходи  за 
заплати  и 
социални 
осигуровки 

6. Други разходи  4000  84000  84000  4000  4000  4000 
Б. Ф нансови р ходи аз и: 
7. Разходи за лихви  0  1000  1000  1000  1000  1000 

Общо  и разход
(3+4+5+6+7)  70000  129000  129000  49000  49000  41000 

ІІІ.  Печалба  преди 
      0 облагане (І‐ІІ)  35000 ‐24000  ‐24000  86000 96000 10400

ІV. Данъци и такси   3500  0  0  8600  9600  10400 
V.  Печалба  след 
облага ІІ – IV) не (І 31500  ‐24000  ‐24000  77400  86400  93600 
VI.  Главници  по 

10000  10000  10000  10000  10000  10000 кредити 
VII.Финансиране по 
Програма  0  0  0  0  0  0 
VІII.  Нетен 
паричен  поток 
(V+4+VII)  33500  ‐14000  ‐14000  87400  96400  95600 
 
 
 
                            n     NCFt 

NPV  0   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐=  ‐ I  + å ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, където 
                            t=1         
(1+r)t       
        
 NCF – Нетен паричен 
поток       

I0 – Сума на инвестицията 
NPV – Нетна настояща стойност 
 r – Дисконтов процент 
(9%) 
N –  Брой години, за които е изготвен бизнес плана 
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t – Период равен на една година 
 

та настояща стойност при горезададените параметри е 
к

Изчисляването на нетна
акто следва: 
В нашия случай, при r = 9%, NPV е равна на следното: 
 
За 5 години          
NPV = (‐160000) + (‐12844) + (‐11784)+ 67488 + 68292 + 62133 = 13285 лева 
NPV < 0          
          

При r = 11% 
NPV = (‐160000) + (‐12613) + (‐11363) + 63906 + 6350 +   = 164 лв.  1  56733

При r = 12% 
NPV = (‐160000) + (‐12500) + (‐11160) + 62209 + 6126 +   = (‐5942) лв.  3  54246
 
NPV е все още положителна до r = 11%. Нека това е r1 (11%), a NPV1 = 164 лева 
NPV става отрицателна при r = 12%. Нека това е r2 (12%). NPV2 = (‐5942) лева 
              
              
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) 
              
              
      NPV1       
   IRR = r1 + (r2 – r1) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
      NPV1 – NPV2    
              
В нашия случай IRR > 11%, т.е. повече от 9% ‐ проектът се приема!     

Правилото е както с два: ле
IRR>r – проектът се приема 
IRR<r – проектът се отхвърля 
IRR=r – проектът е на границата изгоден/неизгоден 
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5. Какво е проектно управление? 
 и контрол на ресурси (финансови и човешки) с цел да 

бъде осъществен определен проект, който се разглежда като еднократно действие, 
с ай; 

ицира  целите  на  проекта,  да 
о тяхното изпълнение, а съ о 
така  и  да  осигури  стандарти  и  механизми  за  контрол,  за  да  бъде  мониториран 

лтати. 

ко, откъде, кой какво казва и 
на к

новните  сфери.  Останалите  са 
вто
 

а  да  бъде  1.  полезен  (за  всички 
уча

ите и измерими обхват, време и бюджет 
‐ вз

Планиране, организация

 ясно определени начало и кр
Задача  на  проектния  ръководител  е  да  идентиф
редели отделните  омпоненти и кой е тговорен за п к  о щ

прогреса на постигане на заложените цели спрямо очакваните резу
9 сфери на знанието за управлението на проекти 
Управление на обхвата на проекта – какво и как? 
Управление на времето – докога? 

ите Управление на ресурс – с какво и колко? 
Управление на доставките – откъде? 
Управление на комуникацията – кой какво казва, на кого и как? 
Управление на риска – какво ще стане ако? 
Управление на човешките ресурси – кой? 
Координация – какво и как, докога? С какво и кол
ого и как и какво ще стане ако…? 
Документиране – описване на всичко. 

са  осОбхватът,  времето  и  ресурсите 
ростепенни. 

За  да  е  успешен  един  проект,  той  трябв
стници и ползватели), 2. реалистичен и 3. изпълним.  
Тези  качествени  характеристики  са  тясно  свързани  с  т.нар.  „Бермудски 

триъгълник” на всеки проект ‐ количествен
аимосвързани, право или обратнопропорционално зависими.  
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Ако  искаме  да  увеличим  обхвата  на  проекта  (например  да  ремонтираме  и 
пристройка),  или  да  увеличим  качеството,  това  ще  доведе  след  себе  си, 
увеличаване на времето на проекта и/или увеличаване на бюджета на проекта. 

Ако искаме да  съкратим времето  за изпълнение на проекта,  това може да  се 
постигне със съкращаване на обхвата на проекта/намаляване на качеството, или с 
увеличаване на бюджета на проекта. 

Ако  искаме да  съкратим бюджета  на  проекта,  трябва да  съкратим обхвата  на 
проекта/намалим качеството и/или да увеличим срока за изпълнение (невинаги).  
 

 
Невъзможния триъгълник 
 

Динамични фактори за управлението на проект 
1.  Комуникация  –  както  с  възложителя  на  проекта,  така  и  вътрешна 

комуникация  между  членовете  на  екипа.  Трябва  да  има  ясна  йерархия  и  много 
точна  представа  ‐  Кой  одобрява  какво?  Кой  решава  какво?  Кой  трябва  да  бъде 
информиран за какво? 

2.  Управление  на  проекта  –  става  въпрос  за  качеството  на  управление  и 
човешките  му  измерения,  за  способността  на  мениджъра  на  проекта  за  ясно 
дефиниране  на  целите  и  задачите,  за  спазване  на  поетите  ангажименти,  за 
поддържане на атмосфера на постоянство, прозрачност, равнопоставеност и т.н.  

  компетентност,  способност  за  разби ане и  приемане, 
а  задачи,  отговорност  и  мотивация  на  всеки  един  от 

ле
води  след  себе  си  промяна  в 

3.  Човешките  ресурси –
способност  за  делегиране  н

р

ч новете на екипа. 
4.  Управление  на  промяната  –  всеки  проект 
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няк

ме  правилото  20/80,  което  важи  и  при  управлението  на 
про

ости  биват  отлагани  във  времето,  влошават  се  човешки 
вза

  мислите  си  към  потенциалните  рискове.  Дори  най‐обикновено 
ъбитие,  като напускане от  страна на  член на проектния екип, може да  затрудни 
раб

правяне с рисковете.  
на  даден  риск  на  определен  член  на  екипа.  Tака 

пов

 на изпълнението на проекта.  
 

и  винаги  могат  да  бъдат  опровергани  от  практиката.  Един 
опи

ове. 
яхното  предотвратяване  и 

пла

р има план. 
 

Ако  не  помислите  за  хората ще  имате  проблеми  в  изпълнението  на  проекта. 
Упр

,  но  също  така  влияене,  общуване,  мотивиране,  водене...  Анализите 

акъв аспект. И срещу всяка промяна има съпротивление, което понякога идва от 
много посоки.  
 

Не  бива  да  забравя
екти ‐ от 20% от факторите  (динамичните фактори) зависят 80% от резултата – 

успехът на проекта – да се спази срокът, да не излезем от бюджета, да постигнем 
обещаното и то да е качествено. 

Управление на риска 
При възникване на трудно преодолими рискови ситуации понякога се достига 

до  прекратяване  на  проектните  дейности,  правене  на  високи  разходи  за 
преодоляване,  дейн

имоотношения, плановете се променят. 
Поради това:  
1.  Насочете

с
отата. 
2.  Задавайте  си  въпроса  –  какви  проблеми  биха  могли  да  възникнат  и  не 

пренебрегвайте дори най‐малко вероятните варианти.  
3. Разработете си планове за с
4.  Възложете  управлението 
ече хора ще участват в управлението на проекта и всички възможни рискове ще 

бъдат управлявани качествено.  
5.  Проверявайте  и  оценявайте  дейностите,  които  се  предприемат  за 

управление на всеки отделен риск по време

N.B. Всички фиксирани оценки на сроковете,  труда и цената на задачите,  са 
погрешни!  

Те  са  прогнозни 
тен  проектен  мениджър  не  би  разчитал  на  тях  на  100%,  а  задължително  ще 

подготви план, в който ще заложи и потенциалните риск
Изключително  важно  е  рисковете,  начините  за  т
на за реакция, да бъдат част от общия план на проекта, включващ зависимости, 

ресурси и разходи, и да бъдат видими за всеки член на проектния екип. Надеждата 
не е стратегия. Добрият мениджъ

Включване на всички заинтересoвани страни 

авлението  на  проекти  изисква  умения  свързани  с  планиране,  организиране, 
преценяване
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пок

а,  чийто  интерес  във 
връ

Какво да направите, за да не се случи това: 
‐  
‐ 

 

о” своята любима дума; 
“Възможно е” трябва да бъде Вашият слоган; 

двид това, което казвате; 
е опоненти; 

е; 
Бъдете мениджъри И лидери в същото време. 

 
 

чва  на  най‐високото  дърво,  оглежда 
вн ровиква:  'Грешна  джунгла!'" 
Ст
 
 
 
 
 

   

азват, че 80% от проблемните ситуации са свързани с ХОРА – представители на 
заинтересовани страни или страни, върху които проектът влияе.  

«Заинтересованите  страни» –  stakeholders  ‐  са  онези  лиц
зка  с  проекта  следва  да  бъде  отчетен  ако  искаме  проектът  да  е  успешен. 

Stakeholder  може  да  бъде  и  човек/организация,  върху  когото/която  проектът 
оказва влияние.  
 

Определете всички заинтересовани страни.
Определете  какви  са  нуждите  на  вашия  проект  и  какви  са  техните  нужди. 
Идентифицирайте  потенциални  рискове  –  противопоставени  групи  от 
представители на заинтересовани страни, други рискове.  

‐ Направете  план  за  управление  на  заинтересованите  страни  и  го  следете 
гъвкаво през целия проект.  

Накрая, но не и по значение… 
10 съвета: 
Направете “защ

Казвайте какво имате предвид и имайте пре
Възприемайте другите като Ваши партньори, а н
Уважавайте останалите; 
Мислете глобално; 
Мислете детайлно; 
Бъдете предпазливи с предположенията; 
Оценявайте подобаващо доброто представян

“Лидер  и  този,  който  пръв  се  изка
имателно  обстановката  и  се  п
ивън Кови52 

                                              
Stephen Covey “The seven habits of highly effective people” 52 … и други 
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Придобиване  на  знания  и  умения  в  областта  на  възстановяването  на 
архитектурно наследство и изграждането и управлението на културни райони на 
териториите 
 

 
След проведените информационни семинари и пилотно обучение в рамките на 

роект  „Умения  Аркиландия”  партньорите  по  проекта  имайки  предвид,  че 
елевата  група  на  проекта  като  хора,  които  следва да  се  грижат  за  опазването и 
ъзстановяването на архитектурното наследство обхваща много широк кръг лица, 
азработиха насоки за бъдеща работа в тази област. Тези насоки обхващат: 

  и   а

възстановяването на архитектурно наследство,  за възможностите за 
ъздаване на работни места и подобряване на икономическото благосъстояние на 
териториите чрез целенасочени мерки в тази област; 

 

ти  целева  комуникационна 
стр ег

изграждане  на  мрежи  от  заинтересовани  лица  като  представители  на  местната 
ва  в  комуникационната 

п
ц
в
р

‐  дефиниране на действия,  чрез  ко то да  се достигне до  законодателнат  и 
изпълнителната  власт  с  оглед  подобряване  на  осведомеността  за  проблемите  в 
опазването и 
с

‐  дефиниране  на  действия  за  работа  в  областта  на  образованието  и  по‐
конкретно  професионалното  образование  за  целите  на  подготовката  на  кадри  ‐ 
управленски  и  технически,  които  да  могат  да  отговорят  на  потребностите  на 
териториите  в  областта  на  опазването  и  възстановяването  на  архитектурното 
наследство и изграждане на културни райони на териториите.  

По  отношение  на  действия,  чрез  които  да  се  достигне  до  законодателната  и 
изпълнителната  власт  с  оглед  подобряване  на  осведомеността  за  проблемите  в 
опазването  и  възстановяването  на  архитектурно  наследство  партньорите  по 
проекта  смятат,  че  е  необходимо  да  се  разрабо

ат ия  и  да  се  изготвят  конкретни  предолжения  за  промяна  в 
законодателството,  за  изграждане  на  успешни  публично‐частни  партньорства,  за 

власт,  фирми,  банки,  които  да  работят  заедно.  Освен  то
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ханизмите по които 
аботи,  за  да  се  даде  възможност  на  хората  вземащи решения  за  развитието  на 

тер

о е д ф т

о и   м и

:  
o  определяне на явленията на разруха и на проектите за консервиране;  

монтажа  на  реставрираните  елементи  и  детайли  ‐ 
стоманобетонови

ите  документи,  регламентиращи  дейностите  в  строителството  и 
рес

твено 
пре

ическа  среда,  в  която 
пре р  

рски  работи, 
дър д и   и и

стратегия би следвало да залегнат и елементи, касаещи изграждането на културни 
райони  на  териториите  –  запознаване  на  изпълнителната  власт  с  този 
икономически модел, възможностите,  които той предлага, ме
р

иторията  да  имат  по‐голям  набор  от  управленски  решения,  чрез  които  да 
постигат подобряване на благосъстоянието на  територията и на  хората, живеещи 
на нея.  
 

По  отн ш ние  на  ействия  за  работа  в  областта  на  про есионално о 
образование  за  целите  на  подготовката  на  кадри  в  областта  на  опазването  и 
възстановяването  на  архитектурното  наследство  на  териториите  партньорите  по 
проекта  смятат  за  необходимо  да  се  дефинират  конкретните  знания  и  умения, 
които следва да притежават кадрите и да се работи по изработването на стандарти 
за  удост веряване  на  специф чните  знания и  у ения  с  оглед  ос гуряването  на 
качество на работата.  

Партньорите  по  проекта  смятат,  че  знанията  и  уменията,  които  следва  да 
притежават  хората,  работещи  по  възстановяването  на  архитектурните  обекти 
следва да бъдат: 

•  знания за

o  предназначението,  функциите,  начините  за  безопасна  работа  с  конкретни 
инструменти, материали и помощен строителен инвентар;  

o  традиционните и модерните техники за строителство; 
o  традиционните и модерни строителни материали;  
o  технологичната  последователност  за  изпълнение  на  различните  видове 

реставрационни работи при реставриране на архитектурни обекти;   
o  заготовката  и 

,  дървени,  гипсови,  метални  и  пластмасови,  на  инсталации  в 
сградите; 

o  нормативн
тврацията; 
o  административно,  организационно  и  финансово  управление  на  собс
дприятие; 
o  изследване  на  социалната,  политическа  и  иконом
дп иемаческата инициатива трябва да бъде реализирана.
•  и умения за:  
o  реставрация на конструктивни елементи  на сгради,   съоръжения и обекти, 

като  изпълнява  кофражни,  армировъчни,  бетонови  и  зида
во елски  работ ,  полага мазилки и шпакловки,  прави  облицовки    настилк , 
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ълнение  на  дейности  по  изграждането  и  реставрацията  на  покриви  с 
кам н

рвени  стълби,  да  изпълнява  дейности  по  поставяне  на  дюшеме  и 
чер  

ство  на  собствено  предприятие;  изработване  на  бизнес  план; 
изготвяне на матрица п

 

Р Е

и

- Културни компетенции 
- Технико‐професионални компетенции 

 
д  това  поставете  “O”  върху  цифрата,  която 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи; 
o  изп
ен и плочи или турски керемиди, да сглобява дървени покривни конструкции, 

гредоред  и  дъ
ен под; 
o  ръковод

родукт/пазар; анализ на конкуренцията. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪ ШВАН  НА 
ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДАЧИ 
Тов у иа  пражнение  ма  за  цел  да  спомогне  идентифицирането  на  профила  на 
притежаваните и изискуеми компетенции за извършване на функция в рамките на 
предприятие с насоченост възстановяване на сградно наследство. 
Въпросите са разпределени в 4 категории, като всяка от тях се отнася до конкретна 
гру кпа  омпетенции;   по‐конкретно: 

- Компетенции за реализация 
- Компетенции за управление 

 
За всяка компетентност поставете “x”  върху цифрата,  която показва доколко вече
притежавате  тази  компетентност;  сле
според  Вас  показва  количеството,  което  трябва  да  притежавате  от  същата  тази 
компетенция, за да извършвате възможно най‐добре ролята си. 
 
Компетенции за реализация 
1. аН соченост към резултата   
2. Акуратност       

 3. Планиране     
4. Инициативност         

 Търсене на информация     5.
6. Гъвкавост           1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
7. Самоконтрол          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
8. Доверие в себе си        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
9. Насоченост към клиента      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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омпетенции за управление 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
ране на 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

абота а 

 машини 
пютри     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

я) 

изработването на зидарски работи, дървени изделия или 
       

К
10. Съпричастност       
11. Убеждаване          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
12. Изграждане на мрежи от взаимоотношения  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
13. Преговаряне          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
14. Групова работа          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
15. Лидерство          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
16. Вербална комуникация        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
17. Писмена комуникация        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
Културни компетенции 
18. на социалния и икон. контекст 
19. Познаване на техниките за промоци

 Познаване 

      занаятчийството            
20. Познаване на основните занаятч. традиции  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
21. Познаване на отрасълa (възстановяване на  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
сградно наследство) 
 
Техническо‐професионални компетенции 
22. Познаване на етапите в р т   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
23. Познаване на основните инструменти   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
и
24. Умения за използване на ком
приложни програми и основните         
 
Посочете коя квалификация отговаря най‐добре на Вашите компетенции и 
професионални стремежи (едно или две предпочитани
 
25. Зает в сектора на организационния мениджмънт        
26. Зает в сектора на 

елементи, обработка на камък и метали 
27. Зает в сектора на маркетинга и комуникацията с клиенти     
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