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1. Увод 
Културното наследство днес вече съвсем не се разглежда като изолирана система от 

обекти и практики, съществуваща успоредно на съвременния град, единствено с цел да 

съхрани историческата памет. Определението за културно наследство включва не само 

обекти и дейности, предаващи за поколенията историята за предходни периоди и 

постижения. Времевият хоризонт се приближава, качествено се оценяват социалните и 

културни практики и ценности, връзката на човека с природата и природните 

богатства и ландшафти е резултат на дълговечни взаимодействия на човека с околната 

среда, публичните пространства и градини, моделите на използване на земята и 

пространствената организация, възприятия и визуални връзки, както и много други 

елементи от градската структура и култура на обитаване. В този контекст се  

разпознава и големият потенциал на културното наследство да свързва общности и да 

развива устойчиво средата, да е носител на знание и ресурс за просперитет и 

съхранение на ценности, да осигурява връзката между региони и култури. 

 

По отношение на документална рамка и стратегическа основа културното наследство е 

обхванато на всички нива – от национално до локално. Идентифицирани и проследени от 

държавно до общинско ниво са ключови аспекти по отношение на опазването на 

културното наследство, съпътстващата инфраструктура и необходимия технически и 

експертен капацитет.  

 

Все още не може да се каже, че се забелязва значителен напредък по заложените цели или 

изпълнението на проекти в сферата. Не се отделят необходимите бюджетни средства 

и не се използват възможностите на външни източници на финансиране за сектора на 

културното наследство, което важи както на национално, така и на местно ниво. Това е 

така както за поддръжката и грижата за обекти - недвижими културни ценности, така и 

за широкия набор от възможности за интегриране на широкото разбиране за културно 

наследство в градския живот.  

 

В голяма степен културното наследство се възприема основно като ресурс за 

туристическо развитие, или поне това е посоката, в която са и най-голяма част от 

реализираните дейности и проекти в Столична община (СО). От страна на публичния 

сектор няма особена динамика и видимост в инициирането на проекти за дигитализация, 

популяризация, образование, включване на гражданите в процеса по вземане на решения и 

партньорства в посока по-устойчиво, интегрирано и познато културно наследство. 

Малкото примери за такива инициативи са основно от неправителствения или частния 

сектор. Това показва, че СО все още не реализира възможностите, които културното 

наследство дава в сфери като укрепване на общности и социално сближаване, 

икономически дейности от разнообразен характер, устойчиво планиране, 

екологосъобразност и адаптивно преизползване, макар и по същество те да са заложени 

в стратегическата рамка. 

 

1.1. Недвижими културни ценности 

Недвижимите културни ценности (НКЦ), като една от най-големите и ясно откроими 

части на културното наследство, както и най-разпознаваеми за обществото, са тези, 

за които може да се предостави относително ясна и всеобхватна метрична информация. 

Общо на територията на Столична община (СО) са регистрирани над 1600 НКЦ (единични, 

групови и археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 

(част от които паметници) са с национално значение. Всяка група има своите специфики 

по отношение на териториална концентрация, характеристики на отделните обекти и 

идентифицирани силни и слаби страни. Многообразието на отделните ценности по вид, 

тип, обхват и характеристики задава широкия спектър на възможности за опазване, 

поддържане и развитие на системата от обекти като интегрирана част от населените 

места и крайградските територии.  

 

Наред с голямото богатство на Столична община на НКЦ все още налице е 

недостатъчната публичност и информация за отделните обекти и групи. Достъпът до 

изчерпателна информация както по отношение на ценностните характеристики и 

обхвата на обектите, така и за конкретните режими на тяхното опазване, е силно 

ограничен заради липсата на дигитализиран публичен архив на  Националния институт за 

недвижимо културно наследство (НИНКН). От съществено значение е и необходимостта 

от надграждане на информацията за отделните обекти с данни за текущото им 

състояние и съответната актуализация на категорията или статута им. През 

последните години, наред с примери на качествена и отговорна реставрация, София 

загуби безвъзвратно много от образците на своята архитектура. Личните интереси, 

инвестиционният натиск и фрагментираното разглеждане на обектите без отчитане 

на ефектите върху средата доведоха до необратими изменения. Това налага все по-ясно 

необходимостта от детайлна и специфична за СО единна и устойчива стратегия за 

опазването и адаптацията на културното наследство в съвременните условия. 

Положителен пример за подпомагане устойчивото съхранение на ценностите е 

стартиралата през 2019 г. общинска програма „Културно наследство“, насочена към 

собствениците на сгради - културна ценност. Програмата осигурява финансиране за 

извършване на необходимите дейности по подготовката и администрирането на 

проектната документация за опазването, реставрацията, консервацията и 

социализацията им, която следва да продължи да действа и постепенно да разширява 

обхвата си.  



   
 

I.8_Идентичност и културното наследство на Столичната община   |   3 
 

 

Друга сфера, която се нуждае от внимание, е включването на граждани, НПО, 

академичната и професионална общност в процеса на взимане на решения. Това 

предполага използване на научния капацитет на академичната общност, консултиране на 

планове и програми с гражданите, провеждане на активен диалог със собствениците и 

стопаните на обектите на ценност и пр., което да е гарант за по-устойчиво и 

припознато наследство. Една от темите, поставени нееднократно и в други 

стратегически документи, е липсата на разпознати като недвижима културна ценност 

обекти от периода след 1944 г. Софияплан, в сътрудничество с Центъра за научни 

изследвания (ЦНИП) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

и Българският национален комитет (БНК) към Международния съвет за паметниците на 

културата и забележителните места (ИКОМОС), е предприело първи стъпки в посока 

идентифициране и оценка на такива, които притежават потенциал за признанието 

“ценност”. 

 

1.2. Културни маршрути 

Все още не е разпознат в достатъчна степен потенциалът на културния маршрут като 

средство за популяризация на културни ценности – материални и нематериални и 

природни – за обмен на опит, знание и работа в мрежа. Освен потенциала за религиозен 

туризъм, свързан с културния маршрут на софийската „Света гора“, София е включена и 

в няколко европейски маршрута. Пример за това са проектът АТРИУМ (Архитектура на 

тоталитарните режими от XX век в градското управление), по който с международните 

партньори от другите градове си сътрудничат НИНКН, МК и община Димитровград. В 

него София участва със знаковите обекти на Ларгото, НДК, Паметника на съветската 

армия, Резиденция Бояна и монумента “Знаме на мира”. В ERIH, най-голямата 

информационна мрежа за обекти на индустриалното наследство, се включват 

Националният политехнически музей и Музеят на миньорството в Перник, който попада 

в зоната на активно влияние на Столична община. В действащия общ устройствен план 

(ОУП) са идентифицирани производствени и складови обекти с културно-историческо 

значение и потенциал за обновяване, както и територии, предвидени за рекултивация в 

контекста на богатото културно наследство на средата, в която се намират. 

Качествата на част от тези терени вече са изгубени, тъй като сградите в тях са 

разрушени, а понякога и самите терени вече са заети с нови функции. За много други 

обаче подходът и възможностите за обновяване, предвидени в ОУП, остават валидни. 

 

През СО преминават и няколко културни коридора – Диагоналният път, Западният 

трансбалкански път и Културният коридор София-Охрид. Тези вектори на културен 

обмен и напластяване на знания, умения и ценности през вековете са предпоставка за 

богатото материално и нематериално културно наследство на територията на 

общината, но съвременното развитие на техния потенциал тепърва предстои. 

 

1.3. Нематериално културно наследство 

Нематериалното културно наследство за територията на СО и агломерационния ареал е 

представено чрез световно признатите фолклорни образци на Бистришките баби 

(архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука), народния празник „Сурва/ 

Сурова“, както и добрата практика за опазване на нематериалното културно наследство 

– Народното читалище – с практически опит в опазването и съхраняването на 

нематериалното културно наследство. Гъстата и равномерно разпределена мрежа на 

172-те читалища в общината предава традиции и култура, но и развива съвременни 

дейности в различни направления като музикални, танцови или фолклорни състави, школи 

и образователни курсове. Организират се празници, фестивали, изложби, работи се с 

различни групи от общността. Особено вън от пределите на компактния град, 

читалището се явява единственият общностен и културен, образователен и 

развлекателен център за населеното място. Това важи особено за хората, които нямат 

финансовата възможност за пътуване освен с градски транспорт, или тези, които 

нямат достатъчно технологични умения или инструменти, за да използват интернет 

пълноценно. В широкия контекст на разглеждане на културното наследство, 

съвременния бит и култура, обществения и общностен живот се разглеждат в 

разнообразни изследвания на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 

музей към БАН, Философския факултет на СУ “Климент Охридски”, катедра “История и 

теория на културата”, както и в редица специфични изследвания, които правят прочит 

на локални характеристики и особености за различни групи от населението и 

територията на Столична община. 

 

1.4. Природни богатства 

Столична община е богата на обекти от Националната екологична мрежа. На 

територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за 

птиците и местообитанията. В населените места са налични и 78 вековни или 

забележителни дървета, които се явяват носители на памет и култура, но често не са 

добре означени или поддържани като ценни от и за гражданите и гостите на града. Този 

широк спектър от обекти с различна категория и характеристики е ценен природен, 

културен и изследователски ресурс, който заслужава внимание и защита. Необходима е 

по-широка и активна комуникация на природните богатства, ползите и спецификите на 

тези обекти сред населението и посетителите на общината. Това би спомогнало както 

за по-осъзнато и екологосъобразно поведение, така и би популяризирало тези обекти, 

повод за гордост и нуждаещи се от грижа. Темата е разгледана в повече подробности в 
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част I.9.8.-Националната мрежа Натура 2000, защитените зони и територии и 

биоразнообразие. 

 

1.5. Публични пространства и градски практики 

Публичните пространства са разгледани самостоятелно и именно в частта за 

културното наследство с цел проследяване на темата, заложена с необходимото 

внимание още от ОПР 2013-2020. Извеждането им на преден план днес е все по-значимо, 

тъй като те играят ключова роля в публичния, културния, обществения, политическия и 

социалния живот на общината.  

 

През последните години в обществения диалог се наблюдава повишена чувствителност 

и интерес към публичните пространства. Коментира се качеството им, но и правото на 

ползване и начина на устройване. Различни групи от жителите на общината не рядко се 

конфронтират по тези теми, с което подходите за защита на обществения интерес и 

въвеждането на непопулярни мерки се явява още по-голямо предизвикателство.  

 

Все още липсват регулярни изследвания на динамиката в публичните пространства, 

както и на нуждите и нагласите на гражданите. Тази информация би повишила 

качеството на управление и поддръжката им, както и задоволяването на актуалните 

потребности на населението от пространства, формиращи и развиващи общността. 

 

На много места богатството на публичните пространства е ограничено и заместено 

от частни форми, като в търговските центрове. Въпреки че са обичани и посещавани, 

те не могат да заместят градската градина или оживената търговска улица, както и не 

могат да осигурят напълно свободно, непрестанно и демократично ползване за всички 

желаещи. Разнообразието, което частните форми на обществени пространства дават, 

не бива да замества необходимостта да се планират и реализират напълно публични 

такива. 

 

В отговор на повишеното обществено внимание и в синхрон със съвременните 

тенденции за градско обновяване са предприети различни действия. Концепцията за 

София като Град за хората , предполагаща повече възможности за непосредствен 

пешеходен и велосипеден достъп и по-високо ниво на свързаност на публичните 

пространства е припозната от Столична община, макар действията по прилагането ѝ 

все още да очакват реализация. Друго начинание на СО (НАГ и Софияплан), отчитащо 

специалното значение на публичното пространство, е приетата Наредба за градската 

среда. 

 

Регулярни изследвания и постоянна актуализация на пълнокръвната и жива карта на 

културния потенциал на общината ще спомогне за подобряване на осигуряването на 

качествено и устойчиво съжителство на функции и дейности. Широката комуникация на 

планове и проекти и търсене на обратна връзка от жителите на общината ще спомогне 

за припознаването и прилагането им. Познаването на културния, икономическия, 

социален и обществен живот на града в по-голям детайл е предпоставка за 

идентифициране на по-точни и работещи механизми за устойчиво интегриране на 

дейностите по всички стратегически цели и приоритети и едно наистина кохерентно 

представяне на културното наследство от миналото и съвременния ден в динамичния 

живот на града. 

 

2. Културно наследство 
Културното наследство днес вече съвсем не се разглежда като самостоятелна система 

от обекти и практики, съществуваща успоредно на съвременния град. Определението за 

културно наследство включва не само обекти и дейности предаващи за поколенията 

историята за предходни периоди и постижения. Времевият хоризонт се приближава, 

качествено се оценяват социалните и културни практики и ценности, връзката на 

човека с природата и природните богатства, ландшафтите в резултат на дълговечни 

взаимодействия на човека с околната среда, публичните пространства и градини, 

моделите на използване на земята и пространствената организация, възприятия и 

визуални връзки, както и всички други елементи от градската структура. В този 

контекст се разпознава и необятният потенциал на културното наследство да свързва 

общности и да развива устойчиво средата, да е носител на знание и ресурс за 

просперитет и съхранение на ценности, да осигурява връзката между региони и култури. 

 

3. Стратегическа рамка 

3.1. Национална концепция за пространствено развитие 

В одобрения актуализиран вариант от февруари 2020 на Национална концепция за 

пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. културното и природно 

наследство се поставят на водещо място както в аналитичната, така и в 

стратегическата рамка. Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство 

акцентира освен на опазването и развитието на системата от защитени природни и 

културни ценности, така и на интегриране на стойностите им в съвременния живот. 

Изведените приоритетни действия засягат необходимостта от ефективна защита, но 

и интелигентно използване на икономическия потенциал на тези ценности, разширяване 

и популяризиране на мрежата от обекти, но и превантивна защита и възстановяване на 
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ценни ландшафти и не на последно място – равнопоставен достъп до съвкупността от 

природни и културни ценности, носители на историческа памет и национална 

идентичност. Подчертана е водещата роля на зоните с концентрация на културни или 

природни ценности, като не бива формалните граници на туристическото райониране 

или административното деление да се явяват причина за фрагментирано разглеждане, 

опазване или управление. 

 

3.2. Стратегия за развитие на българската култура1 

Стратегия за развитие на българската култура за периода 2019-2029 г. идентифицира 

все още непълноценно използване на заложените в правната рамка регламенти за 

включване в управлението на културното наследство на заинтересовани и отговорни 

страни. 

 

Сред основните приоритети за развитие на българската култура за периода са изведени 

утвърждаването на културата като приоритет за държавата, общините и 

гражданското общество, възпитаване на отношение за опазване на културното 

наследство в обществото, изследване, съхраняване и поддържане на културната памет, 

повишаване на капацитета на експерти и контролиращи за прилагане на утвърдените 

политики и законодателство, както и популяризиране на българската култура отвъд 

пределите на страната като част от международния образ на България. 

 

Основен приоритет в областта на културното наследство е опазването и 

социализацията на културното наследство и разкриването му като фактор за 

устойчиво развитие, идентичност и културен диалог. Формулирани са следните 

подприоритети и стратегически цели към тях: 

 

• Въвеждане на съвременни модели за проучване, опазване, представяне и 
ревитализиране на недвижимото културно наследство 

o Прилагане на съвременни модели за опазване и управление на недвижимото 
културно наследство в съответствие с европейските практики и 
осигуряване на превантивна защита. 

o Устойчиво използване, социализация и интеграция в съвременния живот на 
недвижимите културни ценности. 

o Стимулиране чрез държавен финансов механизъм на образованието в 
областта на културното наследство, интензифициране на научните 
изследвания и повишаване на институционалния, административния, 
изпълнителския и експертен капацитет. 

o Популяризиране на недвижимото културно наследство в национален и 
международен план, развитие на партньорства, комуникация и обмен на 
информация и добри практики за недвижимото културно наследство. 
 

 
1 http://mc.government.bg/files/5495_Strategy_culture_.pdf 

• Модернизиране на българските музеи като основен субект в опазването, 
представянето и валоризирането на културно наследство и прилагането на 
интегриран подход за превръщането им във фактор за регионално развитие. 

o Прилагане на съвременни модели за опазване, представяне и популяризиране 
на движимото културно наследство в съответствие с европейските 
практики. 

o Социализация и интеграция на движимото културно наследство чрез 
въвеждане на иновации и съвременен дизайн. 

o Регулярно стимулиране чрез държавния финансов механизъм на достъпа на 
обществото до културното наследство. 

o Повишаване на експертния капацитет на музеите. 
o Популяризиране на движимото културно наследство в национален и 

международен план, развитие на партньорства, комуникация и обмен на 
информация и добри практики за движимото културно наследство. 
 

 
• Актуализиране на съществуващата концепция за опазване, съхраняване и 

популяризиране на нематериалното културно наследство (НКН), което да отразява 
националната и регионалната специфика. 

o Изграждане на адекватно национално законодателство в областта на 
нематериалното културно наследство. 

o Поддържане на видимостта на българското нематериално културно 
наследство в международен план. 

o Изграждане на адекватни културни политики за съхранение на 
нематериалното културно наследство на национално равнище и като част 
от световното културно наследство. 

o Създаване на възможности за обвързване на елементите на 
нематериалното културно наследство с културния туризъм, при отчитане 
спецификите на този вид наследство. 

o Създаване на условия за финансово подпомагане процесите по опазване и 
съхраняване на нематериално културно наследство. 
 

Разписаните конкретни действия към стратегическите цели обхващат широк набор от 

сфери и полета за активиране или усъвършенстване на вече съществуващи практики. 

Особено внимание във всички пакети от действия е отделено на партньорството и 

взаимодействието на множеството заинтересовани и компетентни страни по повод 

взимането на решения, опазването и популяризирането на културното наследство, 

където могат да се идентифицират дефицити и липса на ефективни действия. 

 

3.3. Интегрирана териториална стратегия за развитие на 

Югозападния район 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район за периода 

2021-2027 г., чието финализиране предстои, разглежда системата от територии, 

наситени с важни за страната и района недвижими културни ценности, музеи, културни 

ландшафти и коридори ведно. Освен обзор на голяма част от забележителните обекти и 
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места с природно и културно значение са изведени и възможности за развитие. 

Отчитайки интегрираният подход в опазването на културното наследство като водещ, 

е акцентирана необходимостта от пространствена интеграция на културното 

наследство със съседните райони и страни. Изведени са следните действия: 

 

• Интегриране на културното наследство в Европейската мрежа от центрове и оси 

на развитие на културата и хармонично пространствено планиране; културен 

туризъм, обвързан с Европейските културни коридори и маршрути, развиващ и 

утвърждаващ културните традиции и идентичност на района. 

• Научен подход, интердисциплинарност, синергия и приемственост в опазването на 

културното наследство за подобряване на урбанистичната среда и качеството на 

живот. Приоритетно съхраняване на националните ресурси на културното 

наследство чрез партньорство и гражданско участие. Прилагане на съвременни 

технологии за обмен на информация и интерактивна комуникация в реално време. 

• Опазване, цифровизиране, социализация, експониране и популяризиране на 

недвижими, движими и нематериални културни ценности на територията на 

Югозападен район. Изграждане на инфраструктура за достъп до обектите на 

културно и природно наследство (за хора в неравностойно положение), оценка на 

въздействие, създаване на планове за опазване, управление и социализация на 

културното наследство. 

• Трансгранично сътрудничество за мобилизиране потенциала на периферните 

гранични територии на Югозападен район. Сътрудничеството между граничните 

райони като средство за насърчаване на инвестициите, за развитието на бизнеса 

и туризма и повишаване качеството на жизнената среда. 

• Развитие на културен и природен туризъм. Опазване на природните и културните 

ресурси. Повишаване на привлекателността на териториите с културно и 

природно наследство за бизнес инвестиране и качествена жизнена среда, засилване 

интереса на стратегически инвеститори. Селски туризъм със съхранени 

ландшафти, селищни структури, културни и природни феномени. 

 

Междурегионалното и транснационално сътрудничество на Югозападен район, с 

ключовото му разположение на границата с 3 държави, е посочено като ключов фактор за 

опазване на културното наследство, изграждане на единно културно пространство и 

диалог. 

 

 
2 Приоритет О.2: Развитие на икономика, базирана на знанието, иновациите и творчеството; 
Приоритет О.3: Запазване на автентичността и повишаване на жизнеността на градския център; 

3.4. ИПГВР 

Идентифицираните обекти “културно наследство в риск” в малка степен са станали 

обект на целенасочени реставрационно-възстановителни и ревитализационни 

дейности. Някои от реализираните проекти подобряват средата и я обживяват, като 

стимулират положителна промяна по отношение на обекти с ценност и вън от 

проектния фокус. Направените в аналитичната част заключения за недостатъчна 

свързаност на системата на обекти културна ценност с останалите функционални 

системи все пак още са валидни. Прочитът на културното наследство основно като 

туристически ресурс следва да се надгради с тенденциите за адаптивно (пре)използване, 

като така потенциалът на тези обекти може да се прочете във всеки аспект на 

градския живот - общности и идентичност, икономика и труд, околна среда и мобилност. 

 

Има действия и резултати по отношение на приоритетите и стратегическите цели на 

плана, макар да не може да се каже, че към момента можем да наблюдаваме оптималния 

интегриран резултат. Необходимо е продължаване на работата в посока постигане на 

заложеното в приоритетите2 и специфичните цели за развитие на зона 01. 

 

Не са реализирани и проектите, свързани с културното наследство вън от зона О1 (Зона 

на публични функции с висока обществена значимост Център), макар те да разполагат 

със значителен потенциал, като е пропусната възможността за използването му като 

стимулиращ и облагородяващ фактор в зони С1 - Зона с преобладаващ социален характер 

Северозапад - Запад и И1 - Зона с потенциал за икономическо развитие Изток. 

 

3.5. ОПР 

3.5.1. Културно наследство 

Констатациите от аналитичната част на ОПР за отсъствие на смислова и физическа 

връзка между обектите - недвижими културни ценности, в ЦГЧ, в периферията на 

компактния град и в рамките на Столична община, ненамерените най-добри връзки между 

системата на КН и другите функционални системи, липсата на реални действия по 

отношение осмислянето на обекти от социалистическия период на столицата като 

обекти на културното наследство от най-ново време и необходимостта от 

изработване и прилагане на План за опазване и управление на обектите - недвижими 

културни ценности, за територията на цялата община, а не само в обхвата на 

резерватите, все още са валидни. 

 

Приоритет О.4: Опазване и ефективно използване на природните ресурси 
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Макар тук допълнителните зони за въздействие от ИПГВР - О2, С2 и И2 да са изведени 

като териториален приоритет за възстановяване и развитие, който има 

структуроопределяща роля за предвижданията на плана, по отношение на системата на 

културното наследство няма откроими резултати. Отбелязва се напредък по 

отношение на използването на ресурса на минералните извори, като за повечето от 

предоставените за управление от МОСВ на СО обекти се предприемат действия по 

реконструкция на съоръженията и използване на ресурса. Финализира се проектът за 

реставрация на банята в Банкя, тече процес по процедиране на документацията за 

проект за реставрация на Банята в Овча Купел и Горна баня, както и отворена покана за 

концепция за развитие на северното и източно крило на Централна минерална баня. Тази 

година беше открит водният комплекс в парк Възраждане и плувният басейн на 30 СУ 

“Братя Миладинови”, както и се откри ресурса от минерална вода в кв. Надежда. 

 

3.5.2. Обществени центрове и публични пространства 

В аналитичната част на ОПР е отделено специално внимание на обществените центрове 

и публични пространства. Отчетен е стимулиращият ефект на пешеходството върху 

икономическата активност в зоните, където то е по-интензивно. Идентифицирани са 

потенциални пространства и улици за развитие като пешеходни зони. Приетата 

наскоро Наредба за градската среда, която цели дефиниране на принципи за елементите в 

компонентите на градското пространство и подготовка на стандарт за уличните 

пространства, надгражда коментираната като крачка в положителна посока Наредба за 

преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни 

елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Макар в 

последните години да се реализираха редица проекти в зоните, дефинирани от ОПР, все 

още се действа плахо и множество възможности за качествена промяна и отвоюване на 

нови публични пространства не се развиха пълноценно. 

 

3.6. Визия за София 

Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. – 

Визия за София3 определя 5 приоритетни направления, в които са заложени 24 

дългосрочни цели за развитие, като всяка от тях е подкрепена от пакет стъпки с 

времеви параметър, целящи постигането им. Културното и природно наследство са 

обект на множество взаимообвързани стъпки в няколко направления със съответните 

им цели. Автентичен и многопластов град, качествена градска среда, устойчив и 

иновативен туризъм, сближаване и общност, жива среда, позитивен имидж, 

децентрализирано и демократизирано управление са сред тези, които кореспондират 

пряко с плановете и стратегиите от по-горно ниво, по отношение на опазването, 

 
3 https://vizia.sofia.bg/ 

развитието и популяризирането на културните и природни ценности. Предстои 

приемането на мерките към приетата през юли 2020 стратегическа част. 

 

3.7. Препоръка за градския исторически пейзаж 

Препоръката за градския исторически пейзаж на ЮНЕСКО по Решение, прието по доклад 

на Комисията за култура на 17-та пленарна среща на 10 ноември 2011 г. в Париж, 

разширява значението и обхвата на необходимите политики и съображения по 

отношение на културното наследство. Определението за градския исторически пейзаж4 

очертава градския район като резултат от историческо натрупване на социални и 

природни ценности, като се разпростира отвъд разбирането за „исторически център“ 

или „ансамбъл“. По-широкия контекст включва по-специално топографията, 

геоморфологията, хидрологията и природните характеристики на мястото, неговата 

застроена среда, както историческа, така и съвременна, неговата инфраструктура – 

над и под земята, неговите открити пространства и градини, моделите на използване на 

земята и пространствена организация, възприятия и визуални връзки, както и всички 

други елементи от градската структура. Също така включва социалните и културни 

практики и ценности, икономически процеси и нематериални измерения на наследството 

като обвързани с разнообразието и идентичността. 

 

Това широко и изчерпателно определение отдава значимото на много аспекти, доскоро 

извън фокуса на темата за наследството. Явна е осъзнатата необходимост от 

комплексен прочит и подход, които да интегрират многопластовото и многостранно 

лице на културната ценност в градските планове, политики и стратегии. Осъзната е 

необходимостта от широко сътрудничество и споделени усилия, както и включване и 

участие на всички заинтересовани лица. 

 

През 2019 г. ЮНЕСКО провежда изследване за прилагането на препоръката за градския 

исторически пейзаж сред страните-членки, завършило с доклад. В заключението се 

акцентира на това, че препоръката днес е по-относима от когато и да било, тъй като 

градовете и тяхното наследство продължават да срещат глобални предизвикателства 

и да целят устойчивост, включване и адаптивност. Изведена е необходимостта да се 

утвърдят връзки между националните и местните нива на взимане на решения, да се 

интегрира по-добре приноса на нематериалното културно наследство в градското 

развитие, да се идентифицират повече инструменти за системно включване на 

местните общности в процеса по вземане на решения, да се инвестира в изграждането 

на капацитет в различни заинтересовани групи и да се използват по-активно 

дигиталните технологии в достигането до младежта и други непредставени групи. 

4 http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=0  

https://vizia.sofia.bg/
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=0


   
 

I.8_Идентичност и културното наследство на Столичната община   |   8 
 

Дефинирана е необходимостта оценката на въздействието, най-често представена 

като екологична оценка, да интегрира оценка на въздействието върху наследството, 

както и да се помисли за други инструменти за оценка. 

3.8. Културни ценности в ОУП 

Общият устройствен план има голямо значение и потенциал да въздейства със своите 

инструменти на системата обекти - недвижими културни ценности, и интеграцията им 

в населените места и землището на всяка община, като единствен документ, 

обективизиращ върху територия политиките и стратегиите, припознати от местни и 

национални власти. 

 

Устройствената концепция за опазване и развитие на системата от културно-

историческо наследство (КИН) на територията на Столична община5 към действащия 

ОУП от 2009 г. разглежда последователно и в обвързаност територията с културното ѝ 

и природно богатство. Определени са териториите с особена териториално-

устройствена защита – резерватите ИАР “Сердика - Средец”, Борисова градина и 

Боянската църква, както и териториите с превантивна устройствена защита – 

охранителните зони на резерватите. Отразени са границите на груповите паметници, 

тези на градинско-парковото изкуство, както и териториите с концентрация на 

обекти НКЦ. Може да се проследи систематично извеждане на групи територии съгласно 

техния потенциал за пълноценно интегриране на системата КИН в територията – 

определени са зоните с характерни селищни структури, както и тези за потенциално 

разширение в съответствие с характеристиките на средата. Идентифицирани са 

териториите с качества на културен пейзаж, както и система от маршрути във връзка 

с международни и локални тематични културни маршрути. Обърнато е специално 

внимание на зоните и обектите на индустриалното наследство и потенциалът им за 

рефункционализация, както и на тези промишлени зони, които следва да се рекултивират 

и използват близостта си до територии с ценности. Устройствената концепция за 

опазване и развитие на системата КИН на територията на централната градска част 

дава допълнително ниво на детайл по отношение на третирането на територията в 

качеството ѝ на носител на културна ценност. Определени са защитените територии 

на открити публични пространства, пространствените структури с висок културно-

исторически ресурс, като и тези с потенциал за защита вследствие наличието на 

подземни публични културно-исторически пространства. Отразена е археологията с 

интегрална изява в градската среда. 

 

 
5 https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/21.pdf  
И https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/22.pdf  

Предложените допълнителни устройствени режими и концепции добре описват 

съдържанието на териториите, както и адресират потенциалите им и начина, по който 

те следва да се третират. За съжаление тази добра основа не се е сдобила с ясна 

инструментализация, което е видимо от това, че основните режими за застрояване и 

устройствени зони не демонстрират отчитане на необходимите изисквания, 

съобразяващи предвижданията за системата КИН. Необходимо е тази подробна 

разработка да се актуализира заради качествените изменения, настъпили в последните 

години. Някои от предвижданията са загубили в голяма степен възможност да се развият 

по предвидения начин, това важи особено силно за голяма част от бившите села, сега 

бурно развиващи се квартали в полите на Витоша, за зоната около площад “Македония”, 

срещу емблематичната за столицата сграда на Министерство на земеделието, част от 

териториите на зелените клинове и повечето обекти индустриално наследство за 

рефункционализация – Захарна фабрика, бившата пивоварна Люлин и тази на братя 

Прошек.  

 

3.9. Други 

През последните години нормативни и структурни мерки бяха направени за 

децентрализиране на дейностите по опазване и мониторинг на обектите недвижими 

културни ценности. Целта те да се разпознаят от правителствения и 

неправителствения сектор като местен приоритет и отговорност още не е 

постигната в своята цялост. Липсата на кадрови, експертен, организационен и финансов 

ресурс често остават подценени като предизвикателства и не се залагат механизми за 

преодоляването им. 

 

Още не е припозната в пълен обем възможността за сътрудничество и обединяване на 

капацитет между институциите, както и между тях и неправителствения сектор и 

обществото. 

 

Липсват надеждни публични източници на информация въпреки заложените в ЗУТ, ЗКН, 

ЗАКИР и др. отговорности по поддържане на регистри и пространствени данни за 

обектите на културното наследство – недвижими, нематериални и пр. Добър пример в 

това отношение е добре изградената система за информация по отношение на 

защитените зони и територии на ИАОС и Натура 2000. 

 

 

https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/21.pdf
https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/22.pdf
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4. Недвижими културни ценности 
Като древна европейска столица София се характеризира със стилово, религиозно и 

етническо многообразие на културното наследство и предлага зони, в които хармонично 

съжителстват различни религии, етноси и култури. Недвижимото културно наследство 

в рамките на Столична община е многопластово и разнообразно, представящо културни 

ценности от различни епохи. То представлява една от най-големите и ясно откроими 

части на културното наследство и ценности, като позволява интеграция на множество 

възможности и способства за създаването на физическата мрежа от носители на 

ценност и интегрирано развитие. Общо на територията на Столична община са 

регистрирани над 1600 недвижими културни ценности (единични, групови и 

археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 (част от 

които паметници) са с национално значение. Всички те са и силна предпоставка за богат 

и многообразен културен живот, предпоставка за изграждане на недвусмислена културна 

и визуална идентичност и международно разпознаване на столицата. 

 

4.1. Единични недвижими културни ценности6 

Единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) представляват най-големия дял от 

обектите културни ценности. Към края на октомври 2017 г. на територията на 

Столична община, според регистъра на НИНКН, има 1497 обекта, от които 56 свалени. 

Така от оставащите 1441 обекта 635 бр. са обявени, а 806 бр. са декларирани. Основен 

проблем с голяма част от обектите, които са само декларирани, e че за тях, освен че 

липсва ясно систематизирана информация и документация, често не са налични и макар и 

предварителни категория и режими за опазване. И в пространствено отношение лесно се 

забелязва, че преимуществено обявените обекти са в централна градска част, а в 

периферията преобладават декларираните. 

 

 
6 Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г. Всички стойности и 
диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г. 

 

ЕНКЦ според статута им по данни от регистър на НИНКН (10.2017) 

 

      

ЕНКЦ според статута им по данни от ГИС-София (12.2019) – град София и СО 

 

Според научната и културна област, към която принадлежат, най-голям дял имат 

архитектурно-строителните ценности, последвани от историческите, 

художествените и различните комбинации от тях. Различните области предполагат 

различна възможност и степен за намеса и принципи за опазване. Териториално също 

може да се забележат определени тенденции. Преимуществено църковните здания в 

635

806

Единични НКЦ според статута им

обявени

декларирани
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северните части на СО се открояват като комбинация между архитектурно-

строителна и художествена ценност. Централна градска част и южните и източни 

прилежащи територии се открояват със значително разнообразие, но отново 

доминират архитектурно-строителните обекти, често и исторически, заради видните 

личности живели в тях. Сред историческите обекти голям дял представляват обекти, 

свързани с периода 1944 – 1989 г., и през призмата на съвременния прочит имат нужда от 

преосмисляне и актуализация. Отново в групата основно на историческите обекти има 

голям брой апартаменти, обитавани някога от бележити личности. Те често са най-

невидимите обекти за гражданите и гостите на София. Въпреки потенциала на 

Столична община и предложенията, направени в ОУП 2009 г., за територията все още 

няма идентифицирани обекти, класифицирани според научната си и културна област 

като културен маршрут (съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 

включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти). 

 

ЕНКЦ според научната и културна област, към която се отнасят, по данни от регистър 

на НИНКН (10.2017) 

 

      

ЕНКЦ според научната и културна област, към която се отнасят, по данни от ГИС-София 

(12.2019) – град София и СО 

 

Според научната и културната си стойност най-голям дял от обектите са с местно 

значение, следват тези за сведение и тези с национално значение. На територията на 

Столична община се намира и Боянската църква “Св. Пантелеймон” - със световно 

значение. Немалък дял от обектите е без данни за определена категория. От обектите 

НКЦ, тези с категория „местно значение“ и „за сведение“ често са цитирани като най-

застрашени, но е редно тук да се добавят и обектите без определена категория като 

още по-застрашени. На картите се вижда припокриване в голяма степен на обектите, 

които нямат определена категория, с обектите, които са само декларирани, което 

извежда в още по-голяма степен необходимостта от актуализация на информацията за 

тези обекти, голяма част от които вече може да са загубили ценностните си 

характеристики. Впечатление правят немалкото обекти от национално значение в 

периферията на компактния град, основно църковни сгради. За съжаление не може да се 

каже еднозначно, че високата стойност, отредена на тези обекти, винаги е придружена 

от съответната грижа и мерки за опазването и експонирането на високата ценност на 

обектите. 

 

207

918

81

43

159

19 14

Единични НКЦ според научната и културна област

исторически

архитектурно-строителни

художествени

архитектурно-строителен и исторически

архитектурно-строителен и художествен

архитектурно-строителен и исторически и 
художествен

други
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ЕНКЦ според научната им и културна стойност по данни от регистър на НИНКН (10.2017) 

 

      

ЕНКЦ според научната им и културна стойност по данни от ГИС-София (12.2019) – град 

София и СО 

 

Липсва систематизирана публично достъпна информация за обектите НКЦ според 

степента им на застрашеност, което се явява сериозен недостатък за планиране на 

дейности по опазването им. 

 

По брой обектите единични недвижими културни ценности са с изявена концентрация в 

централна градска част (ЦГЧ) и гр. Банкя, но ясно се откроява и повишено присъствие по 

продължението на бул. “Цар Борис III”. Църквите в повечето населени места на Столична 

община са недвижими културни ценности.  

 

ГЕ на СО според концентрацията на ЕНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019) 

1

133

760

2

154

391

Единични НКЦ според културната и научна стойност

световно значеие

национално значение

местно значение

ансамблово значение

за сведение

без данни за категория
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ГЕ на София-град според концентрацията на ЕНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019) 

 

Големият брой обекти и невисоката степен на проученост често водят до липса на ясно 

разписани режими за опазването им, това важи особено за обектите, които са само 

декларирани. Настъпилите през годините промени във физическото състояние на 

обектите и средата налагат в още по-голяма степен необходимостта от актуализация 

на информацията за тях и подготовката на точни и синхронизирани правила и политики 

за опазването им. 

 
7 Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г. Всички стойности и 
диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г. 

През последните години се забелязва повишена обществена чувствителност към 

обектите единични недвижими културни ценности, най-вече във връзка с инвестиционни 

намерения, които пряко засягат конкретни обекти. Все по-често по улиците на града 

могат да се видят и качествени реставрации и обживяване на обекти НКЦ със 

съвременни функции. Не може да се каже обаче, че е налична качествена промяна и 

системна синхронизирана междуинституционална политика по отношение на същите, 

макар да не липсват действия в тази посока. Продължава да липсва ясно разпознаване на 

потенциала на обектите недвижима културна ценност да генерират добавена стойност 

за своите собственици, гражданите и посетителите на София. 

 

За периода от приемането на ОУП от 2009 до 2017 г. са свалени статутите на около 12 

обекта. Декларирани или обявени като недвижими културни ценности са 10 обекта, сред 

които баня Мадара, керамичните и гранитни паважи, положени преди 1944 г., къщата на 

Райна Княгиня и сградата на Царската гара в Казичене. Няколко са обектите с промяна в 

категорията. Динамиката е относително малка, а периодът - значителен. Основен 

проблем продължава да е липсата на синхронизирана, географски отнесена, подробна 

информация за обектите недвижими културни ценности. Това би спомогнало за 

качественото администриране и управление на обектите, за популяризация на 

ценностните им характеристики и би гарантирало в по-висока степен опазването им.  

 

Към момента в НИНКН се провежда дигитализация на архивните документи за обектите 

от национално значение, както и се актуализират границите на част от груповите 

паметници в София. През 2019 г. Столична община стартира програма „Културно 

наследство“, насочена към собствениците на сгради - културна ценност, като осигурява 

финансиране за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, 

консервацията и социализацията им. 

 

4.2. Групови недвижими културни ценности7 

Статистиката за обектите на груповите недвижими културни ценности, макар и за по-

малък брой, е доста сложна за извеждане. Това е заради различия на записа за тях в 

регистрите на НИНКН и географски отнесените данни, поддържани от ГИС-София. 

 

На територията на Столична община могат да се идентифицират 18 комплекса, от 

които 14 са манастирски, а останалите включват обектите на Захарна фабрика, 

Софийския арсенал с Гарнизонно стрелбище, Бившата военно-инженерна фабрика, по-

късно Завод “Средец”, и Чифликчийския комплекс, като манастирските комплекси не са 
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отразени териториално в данните на ГИС-София, но пък там фигурират още обекти, 

които могат да се отнесат към тази група, като комплекса на Семинарията, Военната 

академия и комплекса на Царските конюшни. 

 

С най-голям дял са недвижими културни ценности, свързани със зелената система на 

София – 36 бр., които включват градски градини и скверове и характерно линейно 

озеленяване по някои от старите градски булеварди, Централните софийски гробища и 

парка “Врана”. Част от тях са част от групови паметници, не всички от които с 

категория “градинско-парково изкуство” (17 бр.), а за други липсва ясна категоризация. 

 

23 бр. са система от ансамбли със своите подгрупи (според регистъра на НИНКН), които 

покриват почти пълно, а често и припокриват, центъра на града. Сред тях са 

характерните жилищни групи на Лозенец, Докторски паметник, Център, Руски паметник 

- Буката, Дондуков - Сливница и Подуяне - Орлов мост, но и Зоната на исторически 

развилия се обществен градски център и Зоната на старите пазарища. 

 

 

ГЕ на София-град според концентрацията на ГНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019) 

 

Един от идентифицираните проблеми при груповите недвижими културни ценности е 

синхронизацията на режимите им за опазване. Това важи както вътрешно за тях заради 

териториално припокриване на ансамбли и комплекси в рамките на групови ценности с 

по-широк обхват, така и за единичните ценности в границите им, които имат или следва 

да имат самостоятелни режими за опазване. И за груповите обекти, аналогично на 

единичните, е необходима актуализация в следствие на динамичното развитие и промени 

в териториалните им обхвати през последните години. Този процес би могъл да се 

облекчи при осигуряването на съгласувани действия по текущи наблюдение и 
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мониторинг между отговорните институции и звена, привличане на НПО, професионални 

организации и университети в този процес. 

 

4.3. Резервати8 

На територията на Столична община има 3 резервата - АИР „Сердика – Средец“, 

Боянската църква и Борисовата градина - паметник на парковото и градинското 

изкуство.  

 

 

Резервати на територията на СО по данни от ГИС София (12.2019) 

 
8 Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г. Всички стойности и 
диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г. 

АИР „Сердика – Средец“ е резерват - територия с особена териториално-устройствена 

защита с ясно определени граници и има охранителна зона за превантивна устройствена 

защита и допълнителна буферна зона от прилежащи квартали, очертаващи поредица от 

пространства, които определят и най-популярните маршрути на познавателния 

туризъм в централната градска част на София. 

 

Боянската църква е резерват от световна величина, с уникални за ранния европейски 

Ренесанс стенописи, включена в листата на ЮНЕСКО през 1979 г. (под режима на 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Париж, 1972 

г.). 

 

Борисовата градина е паметник на парковото и градинско изкуство от 1986 г. с 

охранителна зона, включваща стадионите „В. Левски“, „Юнак“ и „Българска армия“, както и 

лесопарковата част на югоизток около Дендрариума. През 2019 г. се процедира ПУП за 

територията на парка в неговата цялост (не само резервата и охранителните му зони). 

Този документ е от изключително значение за устройството и опазването на 

резервата. След серия обществени обсъждания с голям обществен интерес към момента 

проектът се преработва.  

 

4.4. Археологически обекти9 

В археологическата карта на България, поддържана от Националния археологически 

институт с музей към Българска академия на науките (НАИМ БАН), фигурират 64 обекта, 

9 Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани в гис системата на НАИМ БАН към август 2018 г. Всички 
диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г. 
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от които 6 бр. в режим „А“10 и статут ”обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.“ 

и 58 бр. в режим „Б“11 и статут ”археологическа културна ценност с национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН“. В регистъра на НИНКН фигурират 146 обекта, от които 

обявени са 38, а декларирани 108, голяма част от тях обаче не са териториално отнесени 

и липсват данни, които да го позволят.  

 

 

Археологически обекти според статута им по данни от регистър на НИНКН (10.2017) 

 

Териториалното разпределение на археологическите обекти в пределите на Столична 

община допълва картината за недвижими културни ценности и показва концентрация 

предимно в северна и североизточна посока. 

 
10 забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 
нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект 

 

ГЕ на София-град според концентрацията на археологически НКЦ по данни от НАИМ БАН 

(08.2018) 

 

Богата на археологически обекти Столична община е експонирала само част от тях. В 

централна градска част са разкрити голяма част от крепостните стени на антична 

Сердика, като през последните години се експонираха Западната порта като 

археологически парк до ул. “Вашингтон”, Триъгълната кула – в подземието на сградата на 

ъгъла на ул. “Екзарх Йосиф” и бул. “Княгиня Мария Луиза” и археологическото ниво на 

11 относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и 
дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които 
могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 

38

108

Археологически обекти от регистъра на НИНКН според 
статута им

обявени

декларирани
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базиликата “Света София”. Противоречиви са резултатите от експонирането на голяма 

част от комплекса “Сердика-Средец” в зоната на Ларгото, реализирани успоредно с 

изграждането на втория метродиаметър. Изграден е Античен културно-комуникационен 

комплекс “Сердика”, който често остава незабелязан, въпреки това потенциалът за 

социализация е налице. Богатото и многообразно археологическо наследство на София се 

представя ежегодно в тематичните експозиции на Регионалния исторически музей – 

София (РИМ София). 

 

През последните години са идентифицирани обекти извън централна градска част с 

потенциал за експониране и социализация. Сред тях са Късноантичният мавзолей в кв. 

Хаджи Димитър и Късноантичният мавзолей в кв. Лозенец на границата с Южния парк. 

 

През 2017 г. е предоставен статут като единична археологическа недвижима културна 

ценност от национално значение на Неолитното селище Слатина - София. Това е едно от 

най-често цитираните неолитни селища на Централните Балкани. Планирани са 

експониране и социализация на този изключителен обект и са предприети действия за 

осигуряване на планова основа за реализиране на проекта за експониране – 

археологически парк на открито и информационен център. 

 

Множество са обектите вън от строителните граници на София, които крият научен и 

изследователски потенциал, а част от тях и потенциал за експониране и социализация. 

 

4.5. Общо разпределение на обектите НКЦ 

Наслагване на всички обекти НКЦ – единични, групови, археологически и резервати, като 

се приеме условността на това наслагване предвид разликата в стойността и 

характеристиките на отделните обекти и групи обекти, дава представа за 

териториалното разпределение и натрупване в рамките на Столична община. Макар 

зоната на свръхконцентрация да остава основно в централна градска част, тази карта 

изявява и територии, традиционно оставащи извън фокуса на разговора за културно 

наследство. Открояват се градоустройствени единици и в северната и югоизточната 

част на общината, които крият потенциал за развитие на културен и познавателен 

туризъм, научна и изследователска дейност, икономическо развитие и не на последно 

място – интегриране на ценностите с природните богатства на по-слабо 

урбанизираните територии. 
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ГЕ на София-град според концентрацията на археологически НКЦ по данни от НАИМ БАН 

(08.2018) 

 

 

ГЕ на София-град според концентрацията на обекти недвижими културни ценности – 

единични, групови, резервати и археологически по съвместени пространствени данни от 

НАИМ БАН (08.2018) и ГИС-София (12.2019) 

 

4.6. Ново културно наследство 

От 2009 г. условието за времева отдалеченост за обекти НКЦ не е налице. Въпреки това 

на територията на Столична община фигурира само един обект от периода след 1944 г. 

– Монумент “Камбаните”. 
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Българската архитектура от средата на ХХ век до днес, въпреки ярките си и 

стойностни представители, все още не е ясно разпозната като културна ценност. Това 

поставя в риск от разрушение или щети ценни образци от този исторически период. А 

някои вече са изгубени. Затова са необходими целенасочени действия с цел установяване 

на най-ценните примери на българската архитектура от средата на ХХ век до днес и 

тяхното последващо опазване. Включването на следвоенни архитектурни образци на 

територията на Столична община в националния регистър на НКЦ е дейност точно в 

тази посока. 

 

Този проблем е идентифициран в ОПР 2014-2020, ИПГВР, Визия за София и “Стратегия за 

развитие на културата в София 2013 – 2023”, като и са разписани и конкретни 

стратегически цели в тази посока. 

 

Международната неправителствена организация, посветена на документацията и 

консервацията на обекти - представители на течението на Модернизма Docomomo 

International12, в колаборация с местната секция идентифицира над 50 обекта на 

територията на Столична община. Тук е важно да се отбележи, че част от тях вече 

имат статут и юридическа защита, особено обектите, представляващи образци на 

ранния, предвоенен модернизъм. 

 

 
12 https://www.docomomo.com/ 

През 2020 г. ОП „Софпроект - ОГП“ подготви задание и възложи на екип от експерти към 

Центъра за научни изследвания към Университета по архитектура, строителство и 

геодезия идентифицирането на обекти с качествата на недвижими културни ценности 

от периода след 1944 г. на територията на Столична община. Проектът е в процес на 

работа и към декември 2020 г. ще бъде финализиран. Резултатите от тази експертна 

работа следва да се процедират от Столична община, така че обектите, 

идентифицирани от експертите, да бъдат разпознати, а част от тях входирана за 

разглеждане в НИНКН. Предварителната селекция на обекти (114 бр.) показва обширен 

териториален и типологичен обхват. Идентифицирани са обекти в следните групи – 

жилищни сгради и комплекси, обществени сгради, които се делят на административни, 

здравни, образователни и културни и спортни, хотели и ресторанти, паркове и 

ландшафт, „домове“ и други. 
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ГЕ на София-град според концентрацията на нови обекти с качествата на НКЦ по данни 

от проект „Архитектурата на Следвоенна София“ – ЦНИП/ Софпроект ОГП (09.2020) 

 

 

ГЕ на Столична община според концентрацията на нови обекти с качествата на НКЦ по 

данни от проект „Архитектурата на Следвоенна София“ – ЦНИП/ Софпроект ОГП 

(09.2020) 

 

4.7. Бюст-паметници и паметни плочи 

На територията на Столична община освен обектите недвижими културни ценности – 

сгради, комплекси, зелени обекти и градоустройствени ансамбли, са налични множество 

паметници и паметни плочи. ГИС-София поддържа слой с над 460 точкови обекта, който 

включва войнишки паметници, паметни плочи, статуи и малки градски обекти, които 

предават историята на града, значимите събития и почитат видни личности. Този слой 
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с наглед малките си обекти усилва мрежата на обектите, предаващи ценност и памет, 

разказва истории и предава знание. 

 

 

 
13 https://seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=1  

5. Културни коридори и културни маршрути 

 

 

5.1. Културни коридори 

Повечето маркирани зони с концентрация на НКЦ попадат в културните коридори, 

защото именно в тях се е реализирало най-голямото историческо движение и 

напластяване на култури. Това превръща културните коридори в историческа основа на 

съвременните урбанистични оси и транспортни коридори, подсилвайки тяхната 

устойчивост. 

 

През територията на България преминават шест от деветте културни коридора13: Виа 

Понтика (Via Pontica), Диагонален път (Via Diagonalis), Дунавски път, Западен 

трансбалкански път, Източен транс-балкански път и маршрутът София – Охрид, а през 

територията на Столична община - 3 от тези 6: Диагоналният и Западният 

трансбалкански път и маршрутът София – Охрид. 

• Диагонален път (Via Diagonalis/ Via Militaris) преминава през югоизточна Европа, 

свързвайки Европа с Азия. Този културен коридор е една от най-древните артерии 
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по това направление с трансконтинентално и световно значение и играе ролята на 

своеобразен събирателен вектор на културните оси в региона. Множеството му 

разклонения са географски обусловени, преминаващи през долините на големите 

реки, низините между планинските вериги, удобните проходи, насочени към пролива 

на Босфора – допирната точка между двата континента Европа и Азия. 

• Западен трансбалкански път прекосява югоизточна Европа в посока север-юг. 

Коридорът обединява териториите от двете страни на Балкана/ Стара планина, 

преминавайки през Румъния, България и Гърция. Пътят свързва западна и централна 

Европа с Егейско море и Средиземноморието, пресичайки последователно Дунавски 

път, Диагонален път, пътя София-Охрид и Виа Егнация. Западен трансбалкански 

път е своеобразна ос на разпространение на древногръцката култура на север, 

специфична ос във времето, свързваща ареали с изявени културни ценности от 

различни исторически периоди. 

• Културен коридор София-Охрид преминава през България и Македония, обвързвайки 

манастирските агломерации около двата исторически града и религиозния 

културен ареал на Метохия в Сърбия и Черна гора. Пътят София-Охрид е 

своеобразна религиозна ос, по която протичат културни влияния към големия 

поклоннически път Виа Егнация. По направлението, свързващо манастирите и 

църквите на Софийска Света гора, на област Метохия и тези около Охридско езеро, 

от векове се разпространяват вярата и изкуствата, свързани с религиозното 

строителство – архитектурни техники и похвати, стенопис, дърворезба (Дебър - 

Македония), архитектурни шедьоври на световното наследство (Боянската 

църква-България, Стари Рас и Сопочани, манастир Дечани - Сърбия и Черна гора, 

Охридските църкви - Македония). 

 

Тези вектори на културен обмен и напластяване на знания, умения и ценности през 

вековете са предпоставка за богатото материално и нематериално културно 

наследство на територията на общината. 

 

5.2. Европейски културни маршрути 

Европейските културни маршрути, от друга страна, се фокусират върху потенциала на 

споделеното наследство на Европа да създава съвременни връзки и да развива културен 

обмен, сътрудничество при проучвания и разработки и съвременна културна и 

художествена практика. Сертифицирането „Културен маршрут на Съвета на Европа" е 

гаранция за отлични постижения за места и обекти от културното наследство на 

 
14 https://www.coe.int/en/web/cultural-routes 
15 ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century In Europe's Urban Memory - http://www.atrium-see.eu/bg/ 

Европа. Мрежите, администриращи маршрутите, изпълняват иновативни дейности и 

проекти по отношение на пет главни приоритетни области на действие: 

 

• сътрудничество при проучвания и разработване;  

• подчертаване на историческата памет, историята и европейското наследство;  

• културни и образователни обмени за млади европейци;  

• съвременна културна и художествена практика;  

• културен туризъм и устойчиво културно развитие.  

 

Съветът на Европа чрез своята програма „Културен маршрут на Съвета на Европа"14 

предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма и 

насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти и широк 

обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като 

нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече 

сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания. 

 

От трите културни маршрута на територията на България, част от мрежата на 

Европейските културни маршрути, на територията на Столична община и в зоната на 

активно влияние попадат обекти от два от тях – АТРИУМ15 и Европейски маршрут на 

индустриалното наследство16. 

 

Атриум (Архитектура на тоталитарните режими от XX век в градското управление) е 

културен маршрут на Съвета на Европа с присъден статут от Европейски институт за 

културни маршрути в Люксембург от 2014 година. Партньорите са от 11 различни 

страни (Италия, Словения, България, Унгария, Словакия, Румъния, Хърватска, Албания, 

Босна и Херцеговина, Сърбия и Гърция), обединени от желанието да се съсредоточат от 

културна и историческа гледна точка върху архитектурното наследство на различните 

тоталитарни режими, които са преживели през ХХ век. От българска страна по проекта с 

международните партньори от другите градове си сътрудничат НИНКН, МК и община 

Димитровград. Целите на маршрута са: 

 

• Запознаване с противоречивото наследство. 

• Осъзнаване на травматичните събития на XX век през призмата на градските 

пейзажи в различни градове. В същото време създаване на обективна оценка за 

качеството и естетиката на градската среда и обектите в нея. 

• Запазване на европейската позиция на критично и етично отхвърляне на режимите. 

16 European Route of Industrial Heritage (2019) - https://www.erih.net/ 
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• Откриване на общи исторически елементи в различни държави и градове. 

• Предоставяне на възможност за критична историческа дискусия сред гражданите. 

• Използване на мултиперспективен подход. 

• Възприемане на градовете като музейни пространства, способни да разказват 

история. За да не се забрави миналото, но да се разбере критично. 

• Намиране на нови значения и нови приложения за изоставени тоталитарни сгради. 

 

България участва в културния маршрут с два града - София и Димитровград, и няколко 

конкретни обекта в тях. Атриум е един от начините за развитие на туристическия 

потенциал на сградите от социалистическия ни период, както и начин за създаване на 

по-информирано общество относно ценността на обектите, но и критичен поглед 

спрямо историческите им специфики. Обектите на територията на Столична община, 

участващи в маршрута са: 

• Ансамбълът Ларгото: композиционно се състои от две правоъгълни шест етажни 

сгради и една трапецовидна, издигаща се като акцент. Трите оформят открито 

пространство, отворено на запад, днес известно като пл. “Независимост”. Носи 

стилистичните белези на социалистическия реализъм от сталинския подпериод на 

тоталитарния режим в България.  

• Паметникът на съветската армия: Мащабен мемориален комплекс. Осово 

симетрична, монументална композиция с входен акцент и вертикална 

пространствена доминанта. Градоустройственото решение включва главен 

подход откъм бул. „Цар Освободител” (североизток) и второстепенни – откъм бул. 

“Васил Левски” (северозапад) и откъм бул. „Евлоги  Георгиев” (югоизток). Доминираща 

е оста североизток-югозапад. Използвано е вертикално планиране на няколко нива с 

площадки и връзки със стълбища в четири посоки.  

• Резиденция Бояна: представителен държавен комплекс със специален статут. Той 

включва Дом 1, или бившата резиденция на Държавния съвет на Народна република 

България, където в момента се помещава Националния исторически музей; Дом 2, 

който и в момента служи като жилищно-хотелски комплекс, обслужващ 

българското правителство; жилищни и помощни сгради с ограничен достъп, които 

обслужват висшите български институции и са под държавна охрана (Дом 3, Дом 4, 

Дом 5, Дом 6, Дом 7, Дом 8); богата паркова среда. 

• Монумент „Знаме на мира“: Основните архитектурни елементи, които изграждат 

монумента, са четири вертикални пилона, ориентирани по световните посоки. Те 

оформят централния вертикален акцент на ансамбъла. Отделните пилони са 

съставени от две срещащи се под прав ъгъл бетонни стени и вертикално удължена 

правоъгълна форма. Около основното вертикално тяло е изградена композиция от 

два полукръга, конвексен и конкавен, изградени от бетонни модулни тела. 

Монументът е силно свидетелство на времето, в което е създаден, и успешно 

демонстрира новата културна политика на “Людмилино-Живковския подпериод” на 

тоталитарния режим. 

• Националният дворец на културата (НДК): многофункционален комплекс, обединяващ 

конгресни, културни, рекреационни, развлекателни, търговски, комуникационни и 

обслужващи функции. С мащаба си и градоустройствените задачи, които 

изпълнява, допринася решително за развитието на главния градски център в посока 

юг. Главната сграда на НДК е замислена като сложен призматичен обем, доминиращ 

с размерите си цялото околно пространство. Парковата част се характеризира с 

преобладаването на открити пространства и наличието на много елементи с 

представително въздействие. Комплексът е частично композиционно нарушен със 

събарянето на монумента „1300 години България“ през 2017 г. 

 

Запазването на старите индустриални съоръжения и представянето им като музей е 

предизвикателство, което изисква иновативни решения. То трябва да е представено 

забавно, а не трудно за разбиране. Ако това се постигне, имаме шанса да превърнем 

индустриалните зони от миналото в оживени центрове на нашите съвременни градове. 

ERIH като мрежа се стреми да подкрепи това чрез подходяща туристическа информация 

за европейското индустриално наследство. 

 

ERIH е най-голямата информационна мрежа за туристи, интересуващи се от 

индустриалното наследство на Европа. Днес уебсайтът на ERIH събира повече от 1850 

обекта от всички европейски страни.  

 

Темата „индустриално наследство“ вече е добре позната на европейския туристически 

пазар. Проблемът е, че отделните обекти често се подържат зле или изобщо не се 

подържат. Често има проблеми с конкретните местоположения на обектите. Основната 

стратегия на ERIH е популяризиране и повишаване на общественото внимание чрез 

сътрудничество. ERIH е маршрут със статут на културен маршрут на Съвета на Европа 

от 2019 година. За момента в България има 11 обекта, попадащи в маршрута. Един от тях 

е в София - Националният политехнически музей, и един в зоната на активно влияние - 

Музеят на миньорството в Перник.  

 

В България все още няма разработени регионални маршрути, каквато практика има в 

Австрия, Германия, Полша и др. По това направление Столична община има дефинирани 

още в ОУП-2009 обекти с потенциал да разкажат повече за индустриалното наследство 

на общината. За съжаление, част от тях вече не съществуват, а останалите все още не 

се възприемат като ценност. 



   
 

I.8_Идентичност и културното наследство на Столичната община   |   23 
 

 

Проектът за създаване на уебсайта www.seecorridors.eu - “Културни коридори на 

югоизточна Европа” представлява практическа реализация на Декларацията от Варна, 

приета на Регионалния форум “Културни коридори на югоизточна Европа” (Варна, май 

2005). Сайтът е от 2006 г. и освен информация за културните коридори на югоизточна 

Европа е показана и подобна за културните коридори на света и Европа. 

 

В Европейските културни маршрути България, и по-конкретно София, участва в два 

маршрута с един и същ обект. Двата маршрута са както следва: 

• Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из 

Средиземноморието (Пътища на сефарадите). Темата е интегрирана в Програмата 

на Съвета на Европа през юни 2002 година, а маршрутът е награден със 

сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 

• Пътища на еврейското наследство. Темата е интегрирана в Програмата на Съвета 

на Европа през март 2004, а маршрутът е награден със сертификат "Културен 

маршрут на Съвета на Европа" на 5 декември 2005 година. 

 

Обектът в тези маршрути е Централната софийската синагога, обявена за недвижима 

културна ценност с категория от национално значение. Построена през 1909 година, до 

днешна дата остава една от най-големите сефарадски синагоги в Европа. 

 

В официалния сайт на Съвета на Европа “Маршрутът на кастилския език и неговото 

разпространение из Средиземноморието (Пътища на сефарадите)” вече отсъства сред 

маршрутите със статут. В маршрута “Пътища на еврейското наследство” пък 

отсъства като държава-партньор България и съответно Централната софийска 

синагога. 

 

 

 

5.3. Потенциали 

Културните маршрути са инструмент за популяризиране както на недвижими, така и на 

нематериални културни ценности, и свързване на културни и природни 

забележителности и същевременно дават възможност за свързване със съседни и по-

далечни страни, за партньорства и развитие. 

 

От съществуващите културни маршрути на Съвета на Европа София има потенциал да 

се включи в Европейския маршрут на историческите термални градове, сертифициран 

през 2010 г., особено след реализирането на мерките, залегнали в множество 
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стратегически документи на местно ниво за възстановяване на минералните извори на 

града и интелигентната им експлоатация. 

 

Друг маршрут, който може да представлява интерес, е този на Европейските гробища, 

сертифициран през 2010 г., особено предвид вече утвърдения статут на Централните 

софийски гробища като Национален мемориален комплекс - групова недвижима културна 

ценност с ансамблите на английските, немските, френско-италианските, румънските, 

сръбските и руските военни гробища, но и с паметта на едни от най-бележитите 

личности на България между алеите на гробищния парк. 

 

Не бива да се пренебрегва и възможността за подготовка, разработване и 

сертифициране на нови културни маршрути, като Европейската комисия публикува 

детайлни инструкции за този процес. 

 

“Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район” (проект) за 

периода 2021-2027 подчертава интегрираният подход като водещ при опазването на 

културното наследство, което изисква при изследването и стратегическото планиране 

за района да се търси пространствена интеграция на културното наследство със 

съседните райони и страни. Това изисква изпълнението на дейности по интегриране на 

културното наследство в Европейската мрежа от центрове и оси на развитие на 

културата и хармонично пространствено планиране, както и утвърждаването на 

културен туризъм, обвързан с Европейските културни коридори и маршрути, развиващ и 

утвърждаващ културните традиции и идентичност на района. Коментира се потенциал 

за маршрут на културно многообразие и диалог между културите, който може да включва 

обектите на Рилски манастир и Боянска църква (Световно културно наследство), 

резерват на градинско-парковото изкуство „Борисова градина”, историко-

археологически резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец”, храм-паметник 

„Свети Александър Невски”, Храм „Света София”, ротонда „Свети Георги”, Национален 

археологически музей, Руска църква „Свети Николай Чудотворец”, Баня баши джамия, 

Синагога, Софийска Митрополитска катедрала „Света Неделя“ (София), Късноантична 

резиденция и ранновизантийска крепост (гр. Костинброд), Бельова църква, 

Митрополитска църква, Байракли джамия, Синагога, Сарафска къща, Чешмата с обецата 

(гр. Самоков), Късноантична крепост „Цари Мали град” (с. Белчин), много от които на 

територията на Столична община и във връзка със съседните ѝ територии. 

 

 
17 https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=24 
18 https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=21 
19 https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=95 

6. Нематериално културно наследство 
За територията на Столична община и зоната на влияние в листата на ЮНЕСКО за 

нематериално културно наследство са вписани: 

• Бистришките баби17 - архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука 

(2008 г.),  

• Народният празник „Сурва“/„Сурова“18 (2015 г.)  

• Мартеницата, мултинационална кандидатура съвместно с Република Румъния, 

Република Молдова и Република Северна Македония (2017 г.) 

 

В добрите практики за опазване на нематериално културно наследство са включени: 

• Съборът за народно творчество в Копривщица19: система от практики по 

представяне и предаване на наследството (2016 г.) 

• Народното читалище20 с практически опит в опазването и съхраняването на 

нематериалното културно наследство (2017 г.) 

 

Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в 

България се изготвя от 2008 г. и се извършва въз основа на национална система „Живи 

човешки съкровища”21, която се провежда на всеки две години и има вече 5 проведени 

издания (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.).  Опираща се на Регистъра на нематериално 

културно наследство в България, селекцията за Представителния списък протича на два 

етапа – регионален и национален. Регионалният включва преглед на номинации с елементи 

на нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на 

страната, и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво. 

Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите 

и носителите на нематериално културно наследство в съответните области. От 

достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в 

националната представителна листа за съответната година. Това позволява 

периодичното допълване и актуализиране на националната представителна листа, и 

същевременно свидетелства за активното участие на общностите и носителите в 

практики по съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в 

страната. 

 

Създаването на национална система “Живи човешки съкровища” цели: 

• съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно 

културно, историческо и художествено значение за България; 

20 https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=155 
21 https://www.treasuresbulgaria.com/main.php 
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• тяхното предаване на следващите поколения чрез реализиране на ефективни 

програми за подготовка на кадри; 

• насърчаване на младите хора за придобиване на знания и умения, свързани с 

нематериалното културно наследство, посредством публично признание и 

организиране на публични представяния на национално и международно равнище; 

• създаване на единен архив от документи и материали, свързани с нематериалното 

културно наследство, в Националния център за нематериално културно наследство 

– ИЕФЕМ- БАН; 

• изграждане на Национална представителна листа на елементи на нематериалното 

културно наследство. 

 

Категориите, в които се подават номинации, са: 

• традиционни обреди и празници; 

• традиционно пеене и свирене; 

• традиционно танцуване и традиционни детски игри; 

• традиционно разказване; 

• традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци; 

• традиционна медицина. 

 

От пролетта на 2020 г. националната система „Живи човешки съкровища” вече има и 

статут на основна културна политика и инструмент на държавата, приет от 

Министъра на културата. 

 

6.1. Читалища 

Според националния публичен регистър на народните читалища22 на територията на 

Столична община са регистрирани 172 читалища. Те формират мрежа с добро покритие и 

разнообразни дейности, насочени към общността. Различните читалища разполагат с 

различна материална и членска база и според възможностите и фокуса си развиват 

различни клубове, музикални, танцови или фолклорни състави, школи и образователни 

курсове. Много от читалищата организират или участват в празници, фестивали, 

събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи или спортни занимания. 

Някои читалища са звена, в които се развиват дейности за хора с увреждания, етнически 

малцинства, работа с различни възрастови групи и развитие на доброволчеството. Все 

още има читалища, за които част от информацията, събирана в регистъра, липсва, но на 

база информационните карти могат да се визуализират различните характеристики и 

фокус в дейността на тези обществени обекти. Много от читалищата поддържат 

библиотечна дейност (144 бр.), за съжаление нито едно от читалищата на територията 

 
22 https://chitalishta.com/?act=regions 

на Столична община не е посочило наличие на музейни колекции - сфера, с потенциал за 

развитие.  

 

      

 

Могат да се откроят читалищата с най-голяма членска маса, като впечатление правят и 

по-големите по численост читалища в северната част на Столична община. По броя 

развити клубове, школи, състави и групи разпределението няма пряка връзка с броя 

членове. 

 

Сред най-честите са танцовите групи и вокалните групи и хорове. По-слабо застъпени 

са езиковите школи и курсове и театралните състави. Най-малко читалища са посочили, 

че развиват клубове по краезнание (19 бр.). Прави впечатление, че читалищата с активно 

развитие на фолклорни състави и формации са предимно в границите на София-град. 

 

Почти без изключение читалищата участват или организират празници, фестивали, 

събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи или спортни занимания в 

различна степен, като лесно могат да се откроят най-активните. Така могат да се 

видят и по-активните в развитието на дейности, свързани с работа с хора в 

неравностойно положение, етнически малцинства, различни възрастови групи и 

насърчаване на доброволчеството. 
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Читалищата играят основна роля и в запазването живи на характерни традиции и 

обичаи, като през годините, благодарение на тях, нематериални културни ценности от 

територията на Столична община са подбирани неведнъж от регионалните журита за 

участие в националната селекция за представителния списък на НКН. 

• през 2008 г. в сферата на „Традиционното пеене и свирене“ участва кандидатурата 

„Златната кака Вена – съкровищница от песни” на НЧ „Пробуда“ в с. Железница с 

носител Невена Венева Пържова; 

• през 2010 г. в сферата на „Традиционните обреди и празници“ участва 

кандидатурата „Празнуване на св. Дух” на НЧ „Мироско Райчев – 1927”, с. Горни 

Богров с носител Фолклорен ансамбъл “Русаля”; 

• през 2012 г. в сферата на „Традиционните обреди и празници“ участва 

кандидатурата „Лазаруване” на НЧ „Хубава Яна – 1926“ , с. Яна с носител Детска 

група „Лазарки”. 

 

Пълният набор от аналитични карти за читалищата и разпределението на различните 

дейности поддържани от тях може да се види в приложение I. 7.4_Култура и културна 

инфраструктура. 

 

В широкия контекст на разглеждане на културното наследство, съвременният бит и 

култура, общественият и общностен живот се разглеждат в разнообразни изследвания 

на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Философския 

факултет на СУ “Климент Охридски”, катедра “История и теория на културата”, както и 

в редица специфични изследвания, които правят прочит на локални характеристики и 

особености за различни групи от населението и територията на Столична община. 

7. Природно наследство и забележителности 
Столична община е богата на обекти от Националната екологична мрежа. На 

територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за 

птиците и местообитанията. В населените места са налични и 78 вековни или 

забележителни дървета, които се явяват носители на памет и култура, но често не са 

добре означени или поддържани като ценни от и за гражданите и гостите на града. Този 

широк спектър от обекти с различна категория и характеристики е ценен природен, 

културен и изследователски ресурс, който заслужава внимание и защита. Необходима е 

по-широка и активна комуникация на природните богатства, ползите и спецификите на 

тези обекти сред населението и посетителите на общината. Това би спомогнало както 

за по-осъзнато и екологосъобразно поведение, така и би популяризирало тези обекти, 

повод за гордост и нуждаещи се от грижа. Темата е разгледана в повече подробности в 

част I.9.8.-Националната мрежа Натура 2000, защитените зони и територии и 

биоразнообразие. 
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7.1. Защитени територии 

Темата е разгледана в повече подробности в част I.9.8.-Националната мрежа Натура 

2000, защитените зони и територии и биоразнообразие. Тук са изведени основни 

положения по отношение връзката и потенциала на природните богатства за единно и 

кохерентно представяне в комплекс с недвижимите и археологически културни ценности 

и забележителности. 

 

Природен парк “Витоша” е първия парк в България, обявен като народен парк в далечната 

1934 г. В неговите предели се намират резерватите Бистришко бранище (обявен заедно 

с парк “Витоша” още в 1934 г.) и Торфено бранище. Освен с особеното природно 

богатство, с което паркът радва жителите и гостите на общината, в пределите и по 

границите му се гушат множество обекти с културна ценност, като Боянската църква 

“Св. Пантелеймон” от световно значение, църквата “Успение Богородично” към 

Драгалевския манастир от национално значение, самият Драгалевски манастир, църквите 

“Успение Богородично” и “Св. Георги” в с. Бистрица, църквата “Св. Йоан Богослов” и 

иконостасът на манастирската църква “Св. Петка” в с. Владая, църквата “Св. Илия” в 

Княжево и “Св. Георги” в Мърчаево. Тук са концентрирани и немалко археологически 

старини като градища и останки от крепости и постройки в Драгалевци, Бояна, 

Симеоново, Мърчаево, Железница и т.н. Концентрацията на природни и културни 

ценности, наред с множеството възможности за алтернативно културно, екологично и 

туристическо предлагане, изисква и повишена грижа и внимание към опазването на този 

ценен ресурс. 

 

Защитени местности на територията на общината също крият потенциал както за 

по-добра екологична обвързаност, така и за връзка с непосредствено разположените 

обекти културна ценност. Един от отличните примери за интеграция на природна 

ценност и обект недвижима културна ценност е паркът “Врана”, където 

забележителната паркова среда е дала възможност за развитие на специфична 

екосистема в непосредствена близост до града. 

• Блатата - с. Долни Богров – близост до Вила Рустика от римската епоха 

• Врана – връзка с комплекс “Врана” 

• Еленина Бара – с. Мало Бучино – връзка с комплекс “Манастирска кория” 

• Извора – гр. Банкя – връзка с богатото разнообразие на недвижими културни 

ценности в Банкя 

• Манастирска кория – връзка с недвижимите културни ценности в Горна баня 

• Теснолистен божур – с. Волуяк – връзка със селище от желязната епоха и култово 

място от Възраждането 

• Турченица – с. Локорско – връзка с Кремиковски манастир и църква “Св. Петка” във 

Войнеговци 

• Шумнатото тепе – с. Долни Пасарел – връзка с археологическите обекти (селища) 

около яз. Искър. 

 

Природни забележителности 

• Кътинските пирамиди – с. Кътина – връзка с църква “Св. Спас” в Кътина 

• Урвич – с. Панчарево - връзка с археологическите обекти в границите на 

природната забележителност, както и недвижимите културни ценности в близост 

(ВЕЦ Панчарево). 
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7.2. Защитени зони 

Защитените зони по директивите за птиците и местообитанията надграждат 

комплекса от природни богатства и както за защитените територии, така и тук е 

налице тясна връзка с обекти, представляващи културно-историческа ценност. 

Витоша, в обхвата на природния парк, е защитена зона както по директивата за 

местообитанията, така и по директивата за птиците. Лозенската планина, Плана и 

Черни рид са защитени зони по директивата за местообитанията, а Долни Богров – 

Казичене и Рибарници “Челопечене” по директивата за птиците.  

 

7.3. Природни маршрути и коридори 

През района на Столична община преминава миграционен път на птиците Via Aristotelis, 

разположен в западната и югозападна част на България, биокоридор, който е част от 

интегрирания пространствен модел на комуникационните и културни коридори, 

пресичащи България. 

 

8. Публични пространства и градски практики 
ОПР 2014-2020 отделя специално внимание на обществените центрове и публични 

пространства, като дефинира места с особено значение за градския живот. Те често 

биват интегрирани в други тематични направления, което не дава възможност да се 

разгледа специфичното им значение за гражданите, както и да се изследват нуждите им. 

Изведени са най-активните и посещавани градски площади и пространства, големи и 

малки паркови пространства и градини, кръстовища с потенциал да се превърнат в 

активни публични пространства, както и улици с потенциал на пешеходни променади. Тук 

са включени и значимите обекти на подлезите и метростанциите. Идентифицирани са 

специфики и потенциални конфликти при различните видове пространства. 

 

В идентифицираните като най-активни и посещавани градски площадни пространства 

за последните години се наблюдават промени. 

 

Площад “Славейков” беше част от мащабния и противоречив ремонт на улица “Граф 

Игнатиев”. Независимо от оценката на резултата, това пространство, вече освободено 

от търговците на книги, към момента започва своето ново обживяване в различния си 

облик. Площад “Гарибалди” също получи нов облик като част от проекта. 

 

От септември 2020 г. на Попа вече са отворени станциите на третия лъч на метрото, 

които ще активират още повече това пространство. Не бива да се пренебрегва обаче 

фактът, че контактът на изходите на метрото не са съобразени добре с ходовите 

линии и удобното преминаване на пешеходци в зоната. 

 

През 2019 г. приключи последният конкурс за зоната на площад “Св. Неделя” и като 

фаворит бе отличено предложението на колектива на италианския архитект 

Масимилиано Фуксас. Реализацията на проекта предстои. 

 

За съжаление площадните пространства около “Ал. Невски”, Народното събрание и 

Двореца продължават да се ползват основно за автомобилно движение и паркиране, което 

силно компрометира възприятието както на сградите, така и степента на пешеходна 

свързаност в центъра на града. 

 

За “Орлов мост – Царевец” и зоната на Народния театър все още не са предприети мерки 

в посока повишаване качеството на средата. Временните обекти до подлеза на Царевец 

бяха премахнати, това е така частично и за зоната около Народния театър. 

 

За част от по-големите градини и паркове също са извършени серия действия. 

 

Пространството около и самата сграда на НДК бяха мащабно ремонтирани през 

2016/2017 г. за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

Междувременно бе демонтиран паметника “1300 години България”, ключов акцент в 

цялата композиция. Пространството се промени, сградата също, не без загуба на ценни 

детайли. Положително обаче е, че това място продължава да е едно от най-оживените в 

града. 

 

От пролетта на 2018 г. и със срок до март 2021 за ремонт е затворен един от най-

големите градски паркове – Западен парк, който следва да обслужва отдиха на голяма 

част от жителите на Столична община. 

 

Към момента се процедира ПУП за територията на цялата Борисова градина - процес, 

който изведе множеството заинтересовани страни на преден план, но с това и 

конфликтите в ползването на този изключителен градски парк. 

 

Към обектите, отличени в ОПР, може да се добави потенциалът на резиденция “Лозенец” 

да функционира аналогично на парка на Военна Академия – с регулиран и ограничен във 

времето достъп. 
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По-малките паркови пространства, градини и скверове не бива да се пренебрегват. Те се 

явяват свързващо звено за много пешеходни зони, сгъстяват мрежата на обектите на 

зелената система и сформират центрове на активност с жива периферия. 

 

Макар в някои случаи и след предприети действия, голяма част от идентифицираните в 

ОПР кръстовища с потенциал да се превърнат в атрактивни публични пространства не 

са получили ново значение и площад “Македония”, “Възраждане”, “Орлов мост” и тези при 

паметника на В. Левски и Руски паметник запазват потенциала си, но без реализация. 

 

По отношение на трансформирането на по-голяма част от центъра на града в зона за 

повече пешеходно и по-малко автомобилно движение се действа плахо. Реализираха се 

няколко ремонта, които разшириха тротоарите и възпрепятстваха паркиране в зоната 

на пресичане, продължава практиката за временни затваряния на улици за движение по 

повод различни събития и фестивали, но все още качествена промяна не може да бъде 

отчетена. За целия период на действие на ОПР опит за ограничаване на автомобилно 

движение се направи единствено на ул. “Съборна”, но след кратко и непълноценно 

функциониране на улицата като пешеходна зона възможността за автомобилен достъп 

надделя над концепцията за разширяване на пешеходния център. 

 

Метростанциите и пешеходните подлези са идентифицирани в ОПР като точки с най-

голям интензитет на преминаване на пешеходци, където качеството на средата е от 

съществена значимост. Като положителни примери за пълноценно преплитане на 

функции е посочен подлеза на Софийския университет. С трети метродиаметър през 

есента на 2020 се откриха още няколко метростанции с различен характер и качество на 

пространствата. През последните години се забелязва непоследователен успех за 

отдаване под наем на пространства в подлезните части, особено на новите 

метростанции с такава инфраструктура. Следва да се идентифицира причината и при 

необходимост да се преосмисли структурата или начина на предлагане на тези 

пространства, които неизползвани се превръщат в предпоставка за намаляване 

качеството на средата. 

 

Нов вид публични пространства, припознати от жителите и гостите на града, са 

частните такива. Това са закритите пространства на моловете, където много хора 

избират да прекарат свободното си време. Самите търговски центрове насърчават 

интереса с организиране на разнообразни свободни за посещение събития за малки и 

големи, изложби и концерти. Търговските центрове често се явяват близкото публично 

пространство за някои части на града, където такива липсват. Предлагат заведения за 

 
23 https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/957 

хранене, възможност за културен и социален живот. Макар да е съществен фактор и 

предпочитано място за мнозина, молът не отговаря в пълна степен на определението за 

„публично пространство“, доколкото не допуска напълно свободен достъп за всички 

групи от обществото, както и не може да предложи всички възможности на публичното 

пространство. Тези специфики следва да се отчитат и да не се подценява 

необходимостта от планиране на публични пространства от нечастен характер и в 

зоните, обезпечени по някакъв начин от частни инициативи. 

 

Направения в ОПР преглед в етапите на политиките на Столична община по отношение 

на публичните пространства дефинира три периода след 1989:  

• 1989 – 2000 – Липса на цялостна политика по темата;   

• 2000 – 2006 – Частични политики на СО, довели до еднократни реализации и   

• 2007 – досега (2013 г.) – Темата влиза в дневния ред на СО, но не е приоритетна. 

 

Към днешна дата към тази периодизация може да се добави: 

• 2013 – до момента – темата за публичните пространства е приоритетна в 

публичния дебат за града, като пряко отражение на политиките по 

благоустройство. Предприети са стъпки за подобряване и увеличаване на 

публичните пространства. Все още реалните ефекти от действията са с 

променлив успех. Необходима е синхронизация на отделните дейности по 

благоустройство за постигане на качествена градска среда и публични 

пространства. 

 

Оценката, че основните документи на СО не разглеждат специфично проблемите на 

обществените пространства и те не са сред основните приоритети, все още е валидна. 

Темата продължава да се слива с теми като „Защита на културното наследство“ или 

„Зелена София“. Все пак през последните години бяха предприети стъпки за фокусиране 

на дейностите по отношение на публичните пространства и тяхното регламентиране. 

 

През 2016/2017 г. по покана на кмета и главния архитект на столицата датският 

урбанист проф. Ян Геел консултира Столичната община в създаването на стратегия за 

развитие на публичните пространства в градския център, поставяйки началото на 

проект “София – град за хората”. Докладът23 с препоръки бе разработен в партньорство 

с местни специалисти и завършен през 2018 г. Все още обаче предстои приемане на 

програмата с конкретни мерки за действие, базирана на Доклада. 
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От 2018 г. по инициатива на Главния архитект на София в сътрудничество с ОП 

Софияплан се разработи “Наредба за градската среда24“, която цели да разгледа 

публичните пространства като част от системата на града и да зададе принципи за 

планирането, изграждането и поддръжката им. Тази наредба разширява полето на 

наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и 

монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на 

Столична община. След широко експертно обсъждане и обществена консултация, 

Наредбата беше приета от Столичния общински съвет през декември 2020 г. 

 

През последните години в обществения диалог се наблюдава повишена чувствителност 

и интерес към публичните пространства. Коментира се качеството им, но и правото на 

ползване и устройване. Различни групи от жителите на общината нерядко се 

конфронтират по тези теми, с което подходите за защита на обществения интерес и 

въвеждането на непопулярни мерки се явява още по-голямо предизвикателство. 

 

9. Исторически градски пейзаж 
Устройствената концепция за опазване и развитие на системата културно-

историческо наследство (КИН) на територията на Столична община25 към действащия 

ОУП от 2009 г. разглежда последователно и в обвързаност територията с културното и 

природно богатство. Това дава отлична база за идентифициране обектите на градското 

културно наследство в съответствие с препоръката на ЮНЕСКО за историческия 

градски пейзаж. 

 

Териториите с характерни селищни структури са разгледани и като част от система и 

групирани допълнително като територии на селищни системи с ценни структурни 

качества. Тук влизат части от ГЕ на всички населени места в общината (а и в 

непосредствената контактна зона), като са обособени техните традиционни селищни 

ядра. В чертите на компактния град в същата категория попадат и характерните части 

на бившите села Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево и Горна баня, части от 

Филиповци, Илиянци, Враждебна и Горубляне. Характерните структури в компактния град 

с други характеристики са части от ж.к. “Лагера”, “Илинден”, “Захарна фабрика” и 

“Банишора”, “Иван Вазов”, “Кривата рек”а и територията на медицинския комплекс в 

съседство, горната част на квартал Лозенец, ж.к. “Изгрев”, “Яворов”, “Смирненски”, “Гео 

Милев”, “Редута” и “Подуяне”, зоната на парка “Заимов”, както и части от Драз махала и 

зоната на някогашния Юч Бунар. Тази селекция подава богат набор от градски структури 

 
24 https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/899 
25 https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/21.pdf 

от различни периоди на градоустройството и развитието на София. Изведени са 

образци както на ранните жилищни комплекси в богато озеленена среда като “Яворов”, 

“Лагера” и “Илинден”, така и по-късни представители на комплексното строителство в 

комбинация с характерни самостоятелни обекти – “Изгрев”, “Иван Вазов”, “Христо 

Смирненски”, “Банишора”. Орландовци, Драз махала и зоната около градината “Св. Никола” 

показват други форми на застрояване и имотна структура, които днес интензивно се 

подменят с нови жилищни сгради, често за сметка на характерния облик на района и без 

стремеж да се запазят характерните пропорции, мащаб и структура на средата. Това 

важи в голяма степен и за маркираните части на Лозенец, където все още може да се види 

изключително разнообразие – от самостоятелни градски къщи в добре озеленена среда 

през комплексно строителство до съвременни сгради, разположени сключено или 

самостоятелно в силно уплътнена среда.  

 

      

 

Необходима е актуализация на предложените зони, тъй като за части от някои вече не е 

налице типологията - предмет на разглеждане. Има необходимост от преразглеждане и 

по отношение добавянето на нови зони, изявяващи структури и градски характер, които 

не са били оценявани като специфични до момента. Подходящи територии са 

комплексите на Зона Б-5 и Зона Б-19 с макро планирането си, интензивния си общностен 

живот и обществено обслужване, както и части от “Белите брези”, “Стрелбище” и 

части от рамката на булевард “България”. Интересни с контакта на ниското жилищно 

строителство с комплексното и ново такова са части от “Надежда”, “Фондови жилища”, 

“Овча купел”, “Красна поляна”, “Хаджи Димитър”. От феноменологична гледна точка, обект 

И https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/22.pdf 
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на изследване могат да са и скоростно развилите се нови градски територии в южна 

посока – Манастирски ливади - Изток и Запад, Кръстова вада и Витоша. Въпреки че не са 

образци за качествено и планомерно развитие на градската среда, те илюстрират 

определени социално-икономически особености, градоустройствени тенденции и 

проблеми, а и естествено предполагат специфични градски практики и социални нужди, 

които следва да се адресират, включително по отношение на живото културно 

наследство и ресурс на общината. 

 

Още една категория територии, определени с Устройствената концепция за опазване и 

развитие на системата културно-историческо наследство (КИН) на територията на 

Столична община към действащия ОУП от 2009 г., е тази на културните пейзажи. Тук се 

включват всички паркове и градини на територията, формиращи мезо и макро мрежата 

на зелената система на общината, които не са обхванати от режимите на недвижимите 

културни ценности на градинско-парковото изкуство – Южен парк и НДК, 

Зоологическата градина и Северен парк, Западен парк и Бакърени гробища, Студентския 

парк и парк “Орландовци”. Тук са зелените клинове и с нереализираните им части, както и 

поречията на всички открити водни течения, широки комуникационни детелини и 

озеленени булеварди. Зоната се разширява и върху характерните за северната посока 

широко и равно поле в подножието на Балкана, открития рудник на Кремиковци, табаните 

и другите терени, ползвани някога от индустрията, върху зелените поречни гънки на 

Люлин планина около Банкя и тесните и стръмни, северни поречия, спускащи се от 

Витоша и специфичното междинно положение на откритите равнини между компактния 

град и Казичене и Челопеч. 

 

Гъстата покривка от територии, прочетени през призмата на техния структурен, 

природен и различен по генезис и съвременен живот културен ресурс, се свързва 

допълнително от мрежата на културните коридори. Те минават през територията и се 

конкретизират с вътрешни маршрути и локални връзки, правещи тематични и 

физически контакти между отделни обекти и зони.  
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В детайла на градското ядро допълнително са разработени система от режими, 

отразяващи максимално подробно ресурса и значението на разнообразието от обекти с 

културно значение. Тук са посочени метростанциите, интегрирани в археологическите 

зони, вертикалните връзки между открити и подземни публични културно-исторически 

пространства, главни елементи на визуалната комуникация за културното наследство и 

т.н. Предложена е система от главни и вторични музейно-информационни центрове, 

както и информационни културно-исторически центрове. Изведени като защитени са 

откритите публични пространства с културно-историческо значение, надградени с 

пространствени структури с висок културно-исторически ресурс, без да се забравя 

мрежата от открити публични пространства - част от „Зелената памет на София.“ 

 

 

 

Допълнително следва да се отбележи и системата от територии, свързани с 

производствени и складови дейности с културно-историческо значение и потенциал за 

рефункционализация, както и териториите, предвидени за рекултивация в контекста на 

богатото културно наследство на средата, в която се намират. Този подход напълно 

съответства на принципите за интегрирано третиране на системата от обекти НКЦ в 

града. Той не предполага запечатване във времето на материята, която да служи само 
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като образец, а отчита необходимостта от съвременен живот на обектите - културна 

ценност, за да е устойчива и здрава тяхната позиция в градската тъкан. Системата, 

предложена с ОУП 2009, има необходимост да се актуализира, тъй като за някои от 

предложените обекти и територии възможността за използване на ресурса вече е 

загубила някои свои потенциали, но в същата светлина могат да се разгледат и други 

територии, неоценени до този момент. 

 

Елементите на градското културно наследство в контекста на препоръката на ЮНЕСКО 

за Историческия градски пейзаж могат да се разделят в няколко групи. Тези зони 

надграждат системата от припознати обекти и територии на недвижими културни и 

природни ценности и нематериално културно наследство. Това са:  

• територии с характерна структура – в и извън чертите на компактния град; 

• териториите на откритите публични пространства (включително част от 

“Зелената памет на София”) с повишено културно-историческо значение; 

• териториите на градските културни пейзажи, включващи зелени площи, поречия и 

специфични ландшафти в града и общината; 

• териториите и обектите на индустриалното наследство. 

 

За пълна картина на териториалното разпределение следва да се съвмести тази 

информация с единичните и групови недвижими културни ценности, археологията и 

резерватите с техните охранителни зони, включително богатата система от 

исторически паркове и градини, предложенията за нови обекти с качествата на НКЦ и 

връзките със световните и европейски културни коридори, локалния потенциал за 

тематични културни маршрути, обектите на културата – музеи, галерии, театри, 

културни институти, концертни зали, открити сцени и т.н. Следва да се отчете и 

читалищната мрежа като жив носител на предаването на традиция и знание, но и с 

потенциал за сплотяване на общности и развитие на творчески и образователни 

дейности днес. 

 

Регулярни изследвания и актуализация на тази пълнокръвна и жива перспектива към 

културния потенциал на общината ще спомогне за подобряване на осигуряването на 

качествено и устойчиво съжителство на функции и дейности. Познаването на 

културния, икономическия, социален и обществен живот на града в по-голям детайл е 

предпоставка за идентифициране на по-точни и работещи механизми за устойчиво 

интегриране на дейностите по всички стратегически цели и приоритети и едно 

наистина кохерентно представяне на културното наследство от миналото и 

съвременния ден в динамичния живот на града. 

10. SWOT анализ 
Силни страни 

• Многопластово и разнообразно културно наследство. Разнообразни по период, тип 

и значение единични, групови и археологически недвижими културни ценности с 

различен мащаб и потенциали и голяма покривност и гъстота на системата на 

недвижимите културни ценности. 

• Добро стратегическо местоположение на София и Столична община във връзка с 

културните коридори, обекти на интерес в съседни територии в и извън 

страната. 

• Добра нормативна основа с възможност за надграждане за развитие и управление на 

системата на културните ценности. 

• Голяма и покривна мрежа от читалища – носители на нематериално културно 

наследство и общостни средища. 

• Представителни обекти културна ценност и с потенциал за ново културно 

наследство заради ролята на София като столица. 

• Богатство на природни ценности и забележителности и близост с други обекти 

от НЕМ. 

• Нарастващ брой на положителните примери за добро съхраняване на материално, 

нематериално или природно наследство. 

• Добре развита териториална и устройствена концепция за НКЦ в ОУП. 

 

Слаби страни 

• Липса на подробна и актуална публична информация за обектите - недвижима 

културна ценност, режимите им на опазване и политики за развитие. 

• Обекти НКЦ в тежко общо физическо състояние, загуба на ценностни 

характеристики независимо от собствеността на обектите, безвъзвратно 

загубени обекти НКЦ. 

• Липса на активна публична комуникация на наследството – културно/ природно/ 

нематериално. 

• Непълноценно използван потенциал за взаимодействие между институции и 

неправителствен сектор, както и вътрешноинстуционално. 

• Неразпозната ценност на културното наследство и на потенциала му за 

икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности. 

• Липса на достатъчно положителни примери за грижовно и устойчиво поддържане 

на обектите НКЦ - публична собственост, като образец за добър личен пример. 

• Неясни правила и принципи за опазване на недвижимите културни ценности и 

съгласувателен процес, който отнема много време и не винаги успява да съхрани 

публичния интерес. Липса на съгласуваност в действията. 
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• Неразбиране на споделената отговорност за опазване и развитие на системата на 

културното наследство. 

• Недооценено значение на публичните пространства като измерител за 

качеството на живот. 

• Липса на инструменти за осмисляне и съобразяване със системата НКЦ в ОУП. 

 

Възможности 

• Включване на София в мрежите на съществуващи културни маршрути или 

идентифициране на нови такива. 

• Стратегическото местоположение на София дава възможност за добър регионален 

и международен диалог в сферата на културното и природно наследство. 

• Актуалният прочит на системата на ценности (културни и природни) разширява 

възможностите за интегрирани действия с цел опазване и развиване. 

• Фокусирани програми и проекти с финансиране в сферата на културното и 

природно наследство. 

• Добро туристическо местоположение и съпътстваща инфраструктура. 

• Активни граждански, професионални и академични групи с грижа и интерес към 

културното и природно наследство. 

• Концентрация на икономически, административен и научен капацитет в 

столицата. 

 

Заплахи 

• Неразпознаване на ценността на културното наследство и на потенциала му за 

икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности. 

• Липса на активно участие в международни и местни проекти за обмяна на опит и 

споделени маршрути. 

• Динамичен строителен период и инвестиционен натиск в зоните с концентрация 

на културни и природни ценности. 

• Мудна трансформация и осъвременяване на системата за управление и защита на 

ценности. 

• Преориентиране на бюджетни и програмни средства в други ресори. 

• Ненавременни действия по опазване на културни и природни богатства, водещи да 

загубата им. 

• Липса на осъзнаване на споделената отговорност за опазване и развитие на 

системата на културното наследство. 

• Липса на синхронизирани политики в различни полета по отношение опазването и 

развитието на системата от културни ценности (недвижими, нематериални, 

природни). 




