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Подробен анализ е направен в приложение I.8. - Идентичност и културно наследство на 

Столичната община. 

 

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, ландшафти - 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 големия 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 във 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. 

 

I.8.1. 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 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.  
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Наред с голямото богатство в 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 и много от образците на своята архитектура. Личните интереси, 

инвестиционния 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.  

 

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 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 Българския 

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 признаване за 

ценност. 

 

I.8.2. 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 проекта 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 
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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 подхода 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. 

 

I.8.3. 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/ 
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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 единствения 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, 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. 

 

 
 

I.8.4. 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 
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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.9.7.-Защитените зони ( Натура 2000), защитени територии и биоразнообразие. 

 

I.8.5. 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 

към начина на ползване и устройване на публичните пространства. 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.  

 

Все още липсват регулярни изследвания на динамиката в публичните пространства, 

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

качеството на управлението 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 например в търговските центрове. Въпреки че са посещавани, те 

не могат да заменят 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 подменя 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 хората26, 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 

                                                           
26 Доклад по проект Град за хората 

специалното значение на публичното пространство, е приемането на Наредбата за 

градската среда27. 

 

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. 

 

I.8.6. SWOT анализ  

Силни страни  

• Многопластово и разнообразно културно наследство/ разнообразни по период, тип 

и значение единични, групови и археологически недвижими културни ценности с 

различне 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 общностни 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  

27 Наредба за градската среда 
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• 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, както и потенциалът 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 охрани 

публичния интерес. Липса на съгласуваност в действията.  

• 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.  

• Актуалния 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, като и потенциалът 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 към 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). 

 

 

  


