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С БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ 
научния ми консултант, 
колегите от катедрата, 
ръководството на факултета 
и всички близки и роднини – 
за помощта, разбирането и търпението да завърша този дисертационен труд. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗРАБОТКАТА 

 
Настоящият дисертационен труд е фокусиран върху  

обективно съществуваща, но формално оценявана и недостатъчно 
изследвана проблематика: противоречията между съхранението на 
качествата на историческата среда и нуждата от тяхната 
промяна с въвеждането на нови стандарти при адаптирането ѝ в 
съвремието. Негативни явления: занемара на исторически обекти; 
спад на интереса към тях; постепенната им физическа и морална 
деградация; инфраструктурни, функционални, естетически и други 
конфликти със заобикалящата ги среда, се приписват на предимно 
субективни фактори: национална и местна неангажираност; липса на 
финансови, експертни ресурси; пропуски в образование и 
популяризация; непрофесионализъм и др. Дългогодишните 
наблюдения върху тях са пораждали в автора на дисертационния 
труд разнопосочни размисли за причините за възникването им, които 
са подложени на изследване в този материал. Той е изграден според 
последователността на възникване на идеи, чрез емпирично 
натрупване на впечатления и появата на хипотези, до формулиране 
на изводи. Преминава от явни констатации към конкретизиране на 
проблематиката и трансформиране на изводите във възможни 
начини за преодоляване на конфликтите, породени от установени и 
тук най-общо упоменати „противоречия“. 

 
I.1. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Интересите и опитът на автора предпоставят развитието на 
настоящия труд в две припокриващи се нива: методолого-
познавателно (историко-философско) и методико-практическо 
(нормативно). В този контекст е дефинирана основната цел на труда 
и в такива насоки са търсени постигнатите резултати.  

Основна цел на труда е изследване на противоречията при 
съхранението на историческите следи в заобикалящата среда със 
съвременните и бъдещи изисквания за нейното развитие – 
обективност или обстоятелственост на техните проявления; 
зависимости и влияния. Чрез систематизация на изводите за причини 
и следствия от установените проблеми, стремежът е да се постигне 
ясна структура на подходи за преодоляването им чрез препоръки към 
настоящата практика и действаща методика, или насоки за развитие 
на нова методика за оценка на адаптивността и програмиране на 
развитие на историческите ресурси на жизнената среда. 

Познанията на автора са спомогнали за предварително 
частично изясняване на обхвата от изследвани теми. Тъй като се 
разглеждат изключително познати проблеми и явления, за чието 
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изучаване има теоретична основа и опит, то хипотези и вариации за 
развитие на тезата на труда са формулирани на по-ранен етап, 
отколкото при една изключително експериментална разработка. По 
тази причина, като инструментариум са ползвани предимно 
дедуктивни методи, подходящи за филтриране на голям обем 
емпирична информация при анализите. 

В етапите на изследването се прилагат историко-
генеалогичен (философски), логически (системно-тълкувателен) 
и графични подходи – по отделно и в комбинации. Намерението е в 
процеса на формиране на тезата да бъдат анализирани не само 
предварително забелязани - предимно в сферата на недвижимите 
културни ценности явления, а да бъде обхванат по-широк диапазон 
от компоненти на системата културно наследство, които 
обстоятелства не може да не повлияят на крайните изводи, дори 
последните да касаят предимно материални обекти в заобикалящата 
ни среда. След като верността на потенциалните изводи не може да 
се докаже експериментално (без проследяване в дълъг времеви 
период на приложението на резултатите на терен), те може да бъдат 
моделирани* като приложими, въз основа на целесъобразни норми и 
ползотворни принципи. При наличието на достатъчно яснота и 
познание за съществуващи проблеми и явления, въз основа на които 
могат да се правят изводи, то чрез дедуктивните методи може да се 
аргументира приложението на последните. Пред вид сферата, 
насоките на изследването и необходимостта от съчетание на 
евристични подходи, за основен методологически подход може да се 
приеме системният анализ. 

Обект на изследването са проявите на трансформации на 
ресурсите на недвижимото материално наследство – еволюционни и 
спорадични. 

Предмет на изследването е тяхната обективност - 
неизбежност, допустимост, степен и цикличност, и др. 
закономерности, посредством които то същевременно запазва 
иманентните си качества и допринася за прогресивното развитие на 
жизнената среда. 

Методически задачи са: 
• Изясняване/конкретизиране на проблематика на изследването; 
• Установяване на обективност и актуалност на проблематиката и 
изследването; 
• Дефиниране на обхвата на изследване; 

* В текста са повдигнати в курсив цитати, компилации, нарочни 
повторения, както и термини и определения, за които авторът счита че 
или ползването им е променено спрямо изначалния им смисъл, или той 
е изчерпан и за някои са давани нови определения и са обяснени 
несъответствията – в дисертацията, или пораждат двусмислие. 
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• Спазване на методическите етапи и принципи в постъпателния 
процес на изследване; 
• Систематизиране, конкретизиране на крайните резултати от 
изследването. 

Дисертационният труд е структуриран в четири основни 
раздела и приложения. В първия - настоящ раздел, е посочена 
проблематика; формулирана е основната цел, задачите, подходите за 
анализ; представена е аргументация за актуалността на материала; 
определени са обектът и предметът на изследване; примерите, 
техният обхват и начинът на разглеждането им. В следващите два 
раздела е систематизирана емпирична информация, анализирани са 
предпоставки за възникване на критични явления и са проучени по 
теоретико-емпиричен път възможни подходи за преодоляването им. 
Те са дефинирани като „тематични“. В първия тематичен раздел се 
изследва историко-философската основа на явленията, а във втория 
се анализират в методологически аспект примери от практиката, 
групирани по предварително определени критерии, за да илюстрират 
алтернативи за преодоляване на породените проблеми. Въпреки 
предварителната яснота по някои заключения, развитието на 
материала следва рутинна изследователска логика и конкретните 
стъпки са по-нататък целесъобразно представени с последователни 
изводи и следствия.* В четвъртия раздел се съдържат окончателните 
формулировки на постигнатата цел; предлага се самооценка на 
постигнатите резултати; посочват се приносите в дисертационния 
труд и се представят възможните му приложения и развитие. Редица 
компилации в текста съдържат и просто любопитни факти и теории, 
които дори да нямат пряко отношение към изследването, най-
малкото показват разнообразието от мнения и дефиниции, т.е. - 
необходимостта от постоянното преосмисляне на изградени модели 
въз основа на нови обстоятелства. 
 
I.2. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ХИПОТЕЗИ И ТЕЗА 

Определянето на обекта на изследване се базира върху 
разбирането, че съществено значение за адекватната 
социализация на обектите на недвижимото наследство има 
знанието за процесите, довели до състоянието им към момента 
на оценка на предните. Процесите са компонент на историческата 
среда и са следствие на дълготрайни взаимоотношения между 
нейните създатели. Резултатът от тези взаимоотношения се проявява 
чрез техните еволюционно съхранени материални и нематериални 
* В дисертацията основните изводи се представени в края на съответните 

точки и раздели. Тъй като авторефератът представя същата в синтез и 
след нейното приключване, то част от тези изводи са тук вмъкнати в 
целесъобразна последователност на съдържанието и в обобщен вид. 
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следи. Съвкупността от качествата на последните, знанието за 
възникване на обектите и процесите, причинявали трансформации в 
средата, формират интегрален модел - своеобразен генокод на 
средата, чиято ненарушимост е основа на устойчивото ѝ развитие. 

Хипотеза: ако искаме да запазим иманентните качества на 
средата – нейните не само материални, но и нематериални 
компоненти - като жизненост, утилитарност, емоционалност и др., 
бъдещите трансформации трябва да произтекат от прогресивно 
проявилите се до сега такива. Това е едно от условията и за нейната 
бъдеща жизненост. 

Авторът счита този аспект на проявление на наследството за 
формално оценяван и недостатъчно изследван при неговата 
социализация, и пораждащ негативни последствия. Тази слабост се 
дължи не само на субективни фактори, а и на обективно 
намаляващите възможности на познанието. Колкото и да звучи 
парадоксално, в информационното общество ние все по-трудно 
получаваме точното познание както за все по-отдалечаващи се от 
съвремието исторически периоди, така и в днешната шеметно, но 
безразборно натрупващата се и противоречива информация. 

Тезата на автора се съдържа в основната мисъл, изказана 
като хипотеза за жизнеността на съвременната среда с исторически 
ресурс. Развитието на тезата се състои в доказване, обогатяване с 
допълнителни констатации и изводи на тази хипотеза, в контекста на 
основната цел на дисертационния труд. 

В така насоченото изследване авторът се придържа към 
общоприети научни схващания, термини, понятия, дефиниции на 
обществени явления, стилове и др., и в общи линии – към приетата в 
различни сфери фактология, а доколкото някои от тях не споделя, 
въвежда и свои забележки и тълкувания. Тези несъгласия са 
породени от лични наблюдения и разсъждения, но е прилагана и 
обосновката им чрез цитирани от източници доказателства, чиято 
обективност авторът се стреми да аргументира. 

 Обектът на изследването – еволюционните и 
спорадични/принудителни трансформации на ресурсите на 
недвижимото материално наследство, е твърде обхватна материя, 
поради което в отделна точка на раздела авторът е тълкувал понятия, 
които счита за относими към разглеждането явление. 

Наследството е продукт на процеси, протекли в минали 
поколения, в които ползвателят не е участвал и към които подхожда 
според настоящия си мироглед. Всяко поколение се отнася критично 
към своето наследство. Днес личното наследство губи своя морален 
смисъл – връзката между поколенията се разпада, съхранението на 
семейни традиции вече не е нужно – в рамките на всеки човешки 
живот може да се „започне отначало”, да се научат неясни на 
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родителите неща, да се усвоят нови професии, да се отиде на 
непознати места и т.н. Общото наследство има различни измерения : 
територия, история, език, традиции, богатства и дългове и др. Ако 
през XXв. тези понятия все още са имали ясен смисъл, днес – в ерата 
на свръхинформираност, сред процесите на т.нар. глобализация и 
при шеметна подмяна на стандарти, те подлежат на преоценка. Част 
от това наследство е и пространствената и времева среда, в която се 
раждаме и израстваме, до момента в който сме в състояние сами да я 
променяме. От този момент нататък самата тя се превръща в 
наследство. 

Жизнената среда е органична система от материални и 
нематериални компоненти, формирана и развиваща се под 
пространствено-времево въздействие на антропогенни и природни 
фактори. Понятието изразява физическа характеристика, като в 
същото време съдържа качествен определител - жизненост, чиито 
обективни свойства са: устойчивост, регенеративност, цялост, 
променливост, реактивност, адаптивност и др. Чрез еволюционни 
трансформации на компонентите се постига цялост и издръжливост 
на системата. Балансът между елементите ѝ предпоставя комфорт за 
обитателите и успех на бъдещо развитие. Влиянието върху 
системата, или върху някои от компонентите ѝ на външни фактори, 
нарушаващи баланса, може да я разруши, и дори да подтиква 
спорадично или периодично изпреварващо развитие – бидейки в 
определени моменти катализатор, то води до доминиране на отделни 
и подтискане на други компоненти. В крайна сметка цялата система 
жизнена среда се крепи на състоянието и развитието на елементите 
си в тяхното взаимодействие, а техните индивидуални качества 
зависят от нейната устойчивост. В основата на всеки от аспектите 
на единство на средата стои социо-културното единство на 
протичащите в нея жизнени процеси. Културата се явява общият 
способ за осъществяване на човешки дейности, включващ в себе си 
сложна и многопластова система от механизми за стимулация и 
реализация на действията. Споменът за процесите и явленията ни 
помага да правим изводи за реалните механизми, действащи в 
средата – те са модели на дългосрочно развитие. 

Съвкупността от органични и неорганични елементи – 
природни фактори, материални и нематериални антропогенни следи, 
съвременни пространства и форми, обществени взаимоотношения, 
изградени еволюционни модели и др., задоволяващи нуждите на 
обитателите, съставлява ресурса на жизнената среда. Ресурсът 
поддържа нейната устойчивост и предопределя развитието ѝ. 
Присъща необходимост в този процес е постоянното 
усъвършенстване на качествата на компонентите му, водещи до 
усъвършенстване на условията за съществуване на обитателите. 
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Материалните и нематериални компоненти на жизнената 
среда - продукт на развитието ѝ през определен период, притежават 
конкретни вътрешноприсъщи свойства. Придобитите в предхождащ 
времеви период и пространствено обкръжение свойства, които са 
служили пълноценно на обитателите и са осигурявали нейната 
цялост и устойчивост, спомагат и последващото ѝ развитие и са част 
от нейните ресурси – наследени ресурси, или исторически ресурси. 
По смисъла и ролята си, тези свойства са ресурси и на самото 
наследство. На това по-ниско ниво в системната структура, 
последните не са съвкупност от органични и неорганични елементи, 
а съвкупност от индивидуални първични, вътрешноприсъщи 
устойчиви качества - иманентни качества/свойства на ресурса 
историческо наследство. 

 

Недвижимото материално наследство е най-значимият 
исторически компонент на жизнената среда. Материалните обекти 
заемат реално физическо пространство в обитаваната среда. То е 
най-доброто пространство – заето с привилегията на 
първооткривателство или завоевание. Формите/обектите са еманация 
на нивото на технологично и обществено-икономическо развитие на 
обитателите. В следващ етап, алтернатива за развитие, респективно - 
за тяхното оцеляване, е трансформация/адаптация към променените 
условия. В друг случай средата се развива чрез пълна подмяна на 
елементите си, или изпада в застой – губи своята жизненост. 
Необходимостта от периодични промени е обективна 
характеристика на компонентите на жизнената среда. Чрез 
трансформации, извършвани в степен разрушаваща иманентните 
качества на ресурса, онаследеното се превръща в нов продукт, или 
изчезва като материя изобщо. За съществуването на подсистемата 
недвижимо наследство от друга страна е неизбежно съхранението на 
отделни или всички нейни елементи и качества. Този дуализъм е 
уникална характеристика на компонента. Основно качество на 
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недвижимото наследство, с което поддържа живота на обитателите и 
е показател за значимостта на обектите, е утилитарността. То 
притежава не само физически свойства, утилитарност и предметна 
стойност, но и друг ирационален потенциал – информационно-
исторически, емоционално-възпитателен, художествено-естетически, 
идеологически и политически. Съвкупността от тези иманетни 
качества съставлява ресурса на недвижимото материално 
наследство. Съответствието на съхранени автентични физически 
свойства на обектите: съвкупност от големина, мащаб, утилитарни 
показатели (планировка, ергономия, др.), характер на околно 
пространство и др., към моментни функционални нужди и стандарти 
на обитаваната среда предопределя тяхната адаптивност. 
Адаптивността е задължителна за жизнеността на ресурсите изобщо; 
тя е възможност да интегрират иманентните си свойства в развитие, 
запазвайки ги в същото време съхранени до степен на ненарушимост. 

В този комплекс от компоненти значимостта на 
ирационалните не се оценява към момента на възникване на 
обектите, а спрямо настоящия, на оценката момент; иначе казано 
– автентичността на същите не е критерий за значимост. Това е 
следствие на дуализма на историческия ресурс – за да съхрани 
едновременно своята жизненост и иманетни качества, позволява 
трансформации на тези свойства, които са лесно пригодими към 
моментни нужди, за сметка на неадаптивните. Ирационализмът в 
средата не е първично свойство, доколкото неговото пораждане 
следва наличието на продуциращите го материални форми, но 
ирационалните нагласи на обитателите предопределят вида на 
предните. Това двузначие често подменя разбирането за 
ценностните характеристики на дадена среда – оценяват се вторични 
проявления, а не изначалният ѝ замисъл. Например – днес приемаме 
високата информационно-историческа, емоционална, възпитателна, 
художествена, идеологическа и дори политическа значимост на 
археологическото наследство, а не неговата утилитарна и 
технологична значимост – нещо което по дефиниция е 
противоположно на смисъла на възникване на този ресурс. 
„Неуловимостта” на времевите промени в ирационалните 
свойства на елементите на средата, ги оставя недостатъчно 
изследвани, недоизяснени и непълно осъзнати като качества и 
ресурс за развитие. Тези промени обаче обективно съществуват към 
момента на оценка, като част от общия прогрес и като форми на 
трансформация на цялостната среда. Нещо повече – някои от тях 
продължават да текат. 

Чрез поведението на отделни елементи от системата 
историческо наследство, може да охарактеризираме отлики и 
подобия между тях и да допълним разбирането за спецификата на 
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трансформационните процеси. Обекти на движимото материално 
наследство напр., отдавна са приоритет в стойностната 
класификация на колекционерите. С тези предмети лесно се 
манипулира и за тяхната поддръжка и социализация практически се 
влагат минимални спрямо културната им и пазарна стойност 
средства. При движимото наследство необходимостта от съхранение 
на оригинала не противоречи на неговата адаптивност – тук липсват 
основни компоненти, определящи значимостта на недвижимия 
обект, като утилитарност, среда, мащаб и др. В същото време 
трансформациите на това наследство се извършват отново чрез 
ирационалните му компоненти: информационно-историческа, 
емоционално-възпитателна и художествено-естетическа стойност 
към момента на оценка, и отново автентичността на последните не е 
обект на изследване и критерий за значимост. 

От гледна точка на съвременни структурни теории, към 
момента на получаване наследството е отворена устойчива 
система от неравновесен тип, възникнала и развивала се в 
неравновесна среда с постоянни външни влияния. Тази система не е 
била в застой до него момент и периодичната проява на нарушения 
в нея и появата дори на хаос, не са нехарактерни. Такъв тип системи 
запазват цялостта си в условия близки до първоначалните – 
поддържащи реда между елементите и протичащите процеси. 
Според теорията на Д. Фрийдман, „системите се подреждат сами” 
– привидно допълнителното „внасяне на ред” в такава йерархизирана 
структура, в крайна сметка може да се дължи на синхрона във 
флуктоациите на елементите ѝ. Външни за системата културно 
наследство са такива фактори, които са ѝ вътрешно неприсъщи, 
напр. не съдържат история. Например съвременни функции и 
естетически критерии. Пред вид логиката за постоянните 
флуктоации на елементите в дадена система, застоят също може да 
се яви външен фактор. Нито външните фактори са дефинитивно 
разрушителни, нито вътрешно-присъщите са винаги прогресивни за 
развитието на една система. 

Критериите и нормите за съхранение на наследството – 
практическото привеждане на обектите в позиция на темпорална 
„застиналост”, ограничава възможността за самопригаждане и 
вътрешно еволюционно развитие, под въздействие на ползвателите. В 
днешното динамично съвремие унификацията и продължителното 
действие на такива фактори може да пренебрегне характера и 
нуждите на обектите (и на техните ползватели), да подтисне 
жизнения им потенциал и с това компрометира цялостното развитие. 
Бидейки комплексен фактор, историческият ресурс въздейства 
разнопосочно върху средата; неизбежният рестриктивен ефект 
произтичащ от генезиса на някои от компонентите, следва да се 
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компенсира с други прогресивни – последните бидейки 
изключително ирационални качества. В този агоритъм, всъщност 
ирационалните свойства на недвижимото наследство се изявяват 
като качествена доминанта - по-скоро тяхното наличие е 
условие за приобщаването му към средата; условие за бъдещото 
му оцеляване и потенциално развитие. Това са неговите 
функционална адаптивност, естетичност, символност и др. Приема 
се, че те са налични при съхранение на физическия им носител. 
Затова, като изначално условие за развитие на жизнената среда с 
исторически ресурс се приема съхраняването на материалните следи 
– в тяхната автентичност, по възможност в ненарушимост и без 
необосновани съвременни намеси. Но тази презумпция очевидно не 
отчита реалното състояние на ресурса. 

От друга страна, прекалено много се залага на преценката за 
бъдещото състояние на ценностите при тяхната социализация. 
Прекалено много се залага в смисъла на прогнозите изобщо. 
Поначало – социализацията е двупосочен и нееднозначен процес. 
Не се вниква в смисъла, че това е главно начин да се отговори на 
критерии и норми на конкретно общество в конкретно време, и дори 
тези норми да се считат за широко осмислени и приети, те са форма 
на подтискане на други предпоставки и изисквания – при които е 
създаден историческият обект напр. Приложението на всяка норма 
означава и контрол при бъдещо ѝ функциониране. Този контрол не 
трябва да се разбира само в принудителния аспект под форми на 
заплаха, а и огледално – поощрението, облагодетелстването в 
резултат от „правилния” подход е точно толкова консервативно, 
предполагащо еднозначност в процеса. „Прогнозата” доколко тези 
бъдещи форми – утилитарни и технологични стандарти, естетически 
разбирания и др., са правилно предсказани, е вид илюзия. 

Елементът на утопия обаче не означава непременно 
непълноценност, нито че съответната прогноза е напълно невярна, 
нито че е ненужна. Прогресът в науката изисква конструирането на 
т.нар. „идеални модели”. За обекти на историческото наследство – 
свързани с предположения и хипотези, е в най-голяма степен нужно 
и определено ниво на абстракция. Човешкото съзнание има 
свойството да търси бъдещето чрез близко познатото. В този смисъл, 
прилагайки хипотези върху развитието на жизнената среда, означава 
да създадем възможности за многопрофилен поглед върху 
причинно-следствените връзки довели до съхранението на 
историческите следи до настоящия момент, както и да 
установим последователността на техните трансформации и 
отражението им върху вида на материалните обекти. По този 
начин, може да пренесем тези „прогнози” (т.нар. „футуристични 
прогнози“) още към момента на създаване на обектите и да 
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преценим кои от постоянните им рационални (структура, материал, 
ситуиране и др.) и ирационални (функция, естетика, обществена 
значимост и др.) параметри са съотносими и към днешните 
разбирания за тях, за да бъдат заложени в потенциална прогностика. 
Иначе казано – да отчетем устойчивостта на структурните 
(рационални, материални) и съдържателни (ирационални, духовни) 
модели в развитието на съхранения до момента исторически ресурс 
на средата. Съвкупността от представите ни за структурата и 
съдържанието на средата съставя нещо като упоменатия интегрален 
модел – основа за последващи прогнози. Прогностичните подходи 
не са задължително ограничени в приемането на единствен 
„приемлив” вариант. Развитието на подсистемите материално и 
нематериално наследство предполага инвариантност, още повече 
пред вид невъзможността да получим обективно познание за 
всичките им компоненти. 

 
I.3. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМАТИКА. ЛИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ И 
ПОПУЛЯРНИ ПРИМЕРИ, МНЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАСТРОЕНИЯ И 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА, ИЛЮСТРИРАЩИ ЗАБЕЛЯЗАНИТЕ ЯВЛЕНИЯ 
И УСТАНОВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Изследването е базирано на популярни примери, системно 
подбирани да подкрепят явни констатации за групи от обекти и 
явления. Изградено е в общо критичен тон, имащ за цел 
постигане на практически полезен ефект от получените резултати. 
Посочени са явления, част от които са обективно съществуващи и не 
се нуждаят от доказателственост, а от разкриване на пораждащите ги 
причини и на възможни начини за влияние върху тях. Примерите не 
поставят под съмнение качествата на цитираните обекти, а 
настоящото им състояние в средата, което носи отпечатъка на 
противопоставяне между значимостта на рационалните им и 
ирационални компоненти, и в частност – на раздалечаване на 
функционалната и икономическа целесъобразност от историко-
художествена стойност на обектите. Всеки един от тези примери е 
емблематичен за множество подобни места от подобен ранг и с 
подобни проблеми. 

Заобикалящата ни историческа среда не е неизбежно 
конфликтна, но случаите на успешна симбиоза между столетни 
ресурси и съвременни стандарти не отричат описваната конфликтна 
тенденция. През последния около половин век историческите обекти 
– отделни сгради, селища, терени, се ползват все повече, ако не 
единствено с цел атракции – напр. туризъм или декор. Тенденцията 
обаче е модна и циклична – един от недоизчерпаните източници за 
забавление на преситеното общество от края на XXв., а в същото 
време води до морална деградация на обектите. Тази палиативна 
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форма на опазване – консервация и адаптация за нуждите на 
туризма, не предполага пълноценна интеграция на обектите в други 
съвременни форми и често ги изважда извън контекста на 
историческо им развитие, вкл. на автентичната им среда. 
Същевременно, налице са като че ли признаци на изчерпване 
формите на интерпретация, застой в нивото на интерес и 
ефективност на дейността. Туристическата активност се влияе от 
икономическите процеси и туристическата индустрия периодично 
подменя приоритетите си. Акцентът се пренася върху т.нар. 
„анимация” – различни форми на предлагане на туристическия 
продукт, за чието създаване и разпространение важат единствено 
правилата на свободната търговия. Няма теория, нито 
международни, нито национални стандарти за формите на 
предлагане на обектите на наследството като туристически продукт. 
Друга насока е все по-налагащата се форма на „виртуален туризъм”, 
която под претекста на популяризация на обектите, а по-скоро – на 
реклама на продуктите, постепенно принизява емоционалния 
потенциал на първите. 

Успоредно с тези изострящи се проблеми, едно друго 
явление с неусетно постоянство изпълва нишата между етично-
философските терзания на експертите и масовата жажда за 
оригиналност и псевдомонументализъм – имитативността. В прекия 
смисъл, имитацията е неприсъщ и в някои практики напълно отречен 
подход при реставрация на културни ценности; допустима е в 
музейното дело и в други изключения. Широко погледнато обаче, 
имитацията неизбежно съпътства дейностите в сферата на опазване 
на наследството. Т.нар. реконструкция на исторически обекти, и то 
не само недвижими – била тя документална, графично-
пропорционална, типологична или друг вид, не се базира на 100% 
неоспорими доказателства за автентичния им вид, а по смисъла си - и 
никога не е с оригинални материали. Ако искаме да се доближим 
максимално до въздействието в някогашна среда, е неизбежно 
окрупняването на намесата и границата между реконструкция и 
имитация започва да се размива - не съществува точна рецепта до 
къде и с колко да се спре. Не може директно да виним апологетите 
на имитацията, които са голяма част от гражданството, но и немалко 
професионалисти, както и почти без изключения - въпреки 
противоположните декларации, ръководители на различни 
управленски нива. Причини за това поведение не са само липсата на 
адекватни познания, недостатъчна популяризация и не-придържане 
към реставрационната етика. Имитацията е първична човешка 
реакция и стои в основата на еволюцията на човечеството, както и на 
израстването и съзряването на всеки индивид. Именно на имитацията 
на заварени в древността шедьоври, се дължи знанието ни за тях. И 
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развитието на технологии и художествени образи в продължение на 
векове се дължи на копирането и интерпретирането на 
предшестващи ги. При липсата на теории на почти всички науки в 
Европа чак до Средновековието, това е било неизбежен процес. 
Често технологични и стилови откривателства се дължат по-скоро на 
недостатъчно знание в стремежа към съвършено копиране. 

Реставрационната дейност е скъпо мероприятие, със 
стратегически, не толкова директни ползи. Освен това е свързана с 
множество изисквания, обективно неясни на средния гражданин, 
които изисквания са откровено рестриктивни. Понятието културно 
наследство перманентно се разширява, настоящият момент след 
малко е история; дефинират се и систематизират нови и нови негови 
елементи, насоки и правила за тяхната защита. Мерките постепенно 
се вписват в теорията и практиката на все по-широк кръг дейности: 
архитектурно-строителни, устройствени, екологични, образователни, 
промоционални и др. Те остават познати и разбираеми за тесен 
професионален кръг, който гражданството възприема като някакво 
потайно общество, с чиито субективни мнения трябва да се 
съобразява, дори и да няма разбиране по тях. Често нарочно не се 
съобразява и панически търси начини за преодоляване по „оня 
начин“ на съгласувателните и разрешителни процедури (у нас). 
Постоянните промени в законодателната сфера не очертават тяхното 
облекчаване. 

Проведените разсъждения водят до най-общи изводи* за 
противоречиви днес – от гледна точка на основни принципи за 
опазване на наследството, обществени тенденции, и не само у нас: 
• Отношението на индивида и общностите към онаследените 
форми е същностна реакция, формирана от интуитивни заложби и 
придобити разбирания, включващи тяхната утилизация, и ако се 
налагат моментни ограничения в техния комфорт, то подсъзнателно 
се очаква те да доведат до обозримото му повишаване. Утилитарните 
зависимости от готовите онаследени форми обективно намаляват. 
Постоянното ускоряване на хода на индустриализация и на 
обществено-икономически трансформации поставя иманетни 
качества на наследството – като ситуиране, функционалност, 
издръжливост, в позиция на периодична качествена преоценка, 
която изостава от променящите се стандарти; 
• Процесът на прибавяне на нови дефиниции към 
съдържанието на системата културно наследство и разширяване 
обхвата от мерки за неговото опазване се реализира в количествен 
аспект твърде бързо, за да може да бъде своевременно адекватно 
масово осъзнат, още повече чрез дългосрочно натрупване на 
положителни примери. Като че ли обхватът на определения 
* Със съкращения от основния текст. 
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започна да се изчерпва, а от друга страна - той е вече твърде 
мащабен за директно имплантиране в стойностната подредба на 
масовото съзнание; 
• В резултат на това нараства раздалечаването между 
професионалните и масови разбирания за ролята на 
наследството и по-специално на материалното наследство в 
съвременната среда. Това противопоставяне разрушава 
позитивните нагласи към наследството в нейните обитатели; 
• Като следствие от предните – задълбочава се 
диспропорцията между потенциала на материалното 
(недвижимо) наследство като ресурс за развитие на жизнената 
среда и възможностите за неговото ползване. Знакови за средата 
обекти и групи обекти с висока културна стойност и в добро 
физическо състояние са днес ограничени при избора на адекватна 
форма за социализацията им. 

Фактът, че казусите пораждат спорове с десетилетия, сам по 
себе си е доказателство за наличието на проблемните явления, което 
предпоставя и дискусионността на критерии за социализация при 
променящите се условия в средата, а според мен – и неадекватни 
аспекти на днешната методика. Обикновено решенията в такива 
случаи са за „балансирани” трансформации - палиативни решения за 
„частични” намеси, съхраняващи в някаква степен оригинала и 
променящи най-необходимите фрагменти от него към съвременни 
стандарти. Достатъчно субективен подход, но повсеместно прилаган 
в практиката. 

 
I.4. ОБЕКТИВНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА И 
ИЗСЛЕДВАНЕТО. МАСОВИ И ЕКСПЕРТНИ НАГЛАСИ В РАЗБИРАНЕТО ЗА 
НАСЛЕДСТВОТО. ПРОЯВЛЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ОБЩНОСТНИ 
ТЕНДЕНЦИИ. НАСЛЕДСТВОТО В РЕЛАТИВНИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Актуалността на дискутираната проблематика произтича от 
явното присъствие на описваните явления. Дуализмът на 
наследството – противопоставянето на иманентните му качества на 
тяхното пригаждане към променящите се условия на средата, е 
обективно негово свойство. От момента на осъзнаване на 
необходимостта от защита, а не просто ползване на историческите 
следи, човечеството се опитва ги да опази – първоначално от 
разрухата на времето, от войни и други външни (природни) фактори, 
а от около два века и от собственото си посегателство. В тази точка и 
по-нататък в изследването е задълбочено представянето на 
специфичния консервативен характер на наследството и е оценен 
респекта от страна на професионални и общностни среди; до колко 
подобен анализ присъства в съвременни теории и практики – и не 
само във връзка с неговото опазване, но и със състоянието на 
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заобикалящата го среда изобщо. Изводите служат както за 
аргументация, така и за по-нататъшни насоки на изследването. 

Надали може да се твърди, че исконният интерес на 
човечеството към отминали епохи и техните материални следи е 
проява на нарочни грижи за онаследеното и първооснова на 
опазването му. Формирането на отношението към наследството е 
дълъг еволюционен процес, като всяка човешка дейност. Ясен 
признак за дълбоките социални промени през последните 
десетилетия е, че многобройни понятия, с които лесно си 
обяснявахме общозначими дела, сега просто не са подходящи и са 
загубили значението си – като капитализъм, социализъм, 
суверинитет и др., дори – наследство. В тези все още недостатъчно 
осъзнати процеси, културата променя ролята си: 
• В среда на прогресиращ материализъм формите на 
образование, здравеопазване, опазване на природата и културните 
ценности, на грижата за подрастващите, за възрастни и затруднени 
групи от населението, са считани за постижими по презумпция – ако 
съществуват задоволителни резултати в първата група дейности, и за 
задължение на определени институции и субекти, а не за обществен 
приоритет. Културата последователно се превръща от критерий в 
средство и постепенно се маргинализира в рационализма на 
съвремието. 
• Една от характеристиките на съвременното меритократично 
общество е не само мигновенното запълване на всеки пространствен 
вакуум, но и мигновената му трансформация за моментните нужди 
по възможно най-изгоден начин. Материализмът притъпява 
ирационалните нагласи към средата – приема се за даденост и 
право не само получаването на наследство, но и правото на 
разпореждане с него; 
• Друга основна характеристика на съвремието е 
индивидуализмът. Като средство за защита срещу 
информационната агресия днешният индивид инстинктивно се 
противопоставя на масови, глобални норми, често недостатъчно 
аргументирани, често – съмнително професионално дефинирани 
и често – явно обслужващи нечии интереси, но в контекста на 
които попадат и обосновани теории и обективни явления; 
• Авторството е субективен фактор. То е предпоставка за 
нарушаване на баланса между ограничители и интерпретативни 
възможности, и различната тежест на творчески изяви и др. 
субективни фактори се мултиплицира с времето и интервенира в 
първоначално компактна историческа среда, съдържаща единни или 
близки стилови и технологични стандарти; 
• Бурните миграционни процеси потъпкват националното 
самосъзнание като неприемливо в стремежа за интеграция. В 
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противовес на глобалистичните тенденции се прокламира 
„съхранение и изява” на национални и специфични общностни 
традиции, бит и материално наследство. Прокламациите обаче 
звучат оправдателно на фона на протичащото обезличаване на 
предните. Индивидът днес се идентифицира все по-осъзнато към 
определена общностна група или течение въз основа на 
материално благосъстояние, ежедневни и политически интереси 
и др., отколкото към етнос или нация. 

Констатациите допълват проблематиката в общия контекст на 
състоянието на съвременното общество. Противоречия се откриват 
на всички нива в системната му структура: пространствено, 
социално, културно, икономическо; по отношение на отделния 
субект, на неговата непосредствена среда; в общностните 
взаимоотношения и т.н. С напредването на технологиите 
конфликтите се задълбочават – възможностите на исконни 
ценности да удовлетворяват изисквания и разбирания на 
индивида намаляват с постоянното отдалечаване от 
оптималните им исторически периоди. Може аналогично да се 
открият в практикуването на различни  дейности: организационни, 
устройствени, планировъчни и др. В мултипликация на дейностите 
се пренасят и върху засегнатите отделни елементи на средата, вкл. 
типове и видове исторически ценности, като засегнатият диапазон се 
разширява с времето - с разширяване диапазона на типологиите и 
броя на включените като ценности обекти. От това противоречие не 
произтича отрицание на необходимостта от защита на наследството 
изобщо, на намеренията и целите за това, а необходимост от 
проверка на подходите, доколкото резултатите са често 
незадоволителни и пораждащи последващи проблеми. Както и да 
изглежда, че опазването на исторически ценности притежава 
достатъчно осмислена и широко популяризирана и призната теория, 
тя не е имплантирана в предните, и съответно и в методите за 
практическото им приложение. Теорията е свързана с развитието на 
науки, които касаят неговото издирване, изучаване, съхранение, 
представяне и интеграцията в реалиите: история (археология), 
философия (естетика), технически, управленски науки и др. 
Наследството е неоправдано маргинализирано, не-прието в 
социални, урбанистични науки и дизайнерски подходи като 
ресурс за развитие. Неговото проявление в средата е считано за 
приключен, застинал етап на предшестващо развитие и 
отношението към него е като към ценен архив, а не като 
източник на идеи, форми, и още по-малко на бъдещи, вкл. 
социални трансформации. Едва в последните десетилетия 
социалната (културна) антропология продуцира съждения относно 
трансформируемостта на личностното поведение и вариантните му 
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изяви в условията на различни култури. Това предполага 
диверсификация на възможните подходи към една и съща, или 
различни заобикалящи дадености, под въздействие на разнообразни 
обществено-икономически фактори. Считаните от някои за две 
направления (социална и културна антропология), изучават по 
същността на определенията си, вариациите в средата като резултат 
предимно на личностни – индивидуални или групови поведения. 
Като елемент на урбанистичната теория, те могат да обосноват 
изводи за състоянието на обществени взаимоотношения, за нужди и 
очаквания, но не и за механизмите за трансформации на средата. 

Урбанизмът не притежава ясно ограничена сфера на 
изследване и методология. Различни науки, вкл. и най-нови, 
произтичат от все още неразчетени дефиниции, като други – 
традиционни, гравитират около проблематиката му. В контекста на 
основните фактори, които са възприети в урбанистичния подход, се 
залага повече на етнографията (в контекста на традиции, бит, 
поведение и т.н.) като метод за анализ в историческото пространство. 
Прилагайки по същество прогресивни методи, устройственото 
планиране пренася тези изводи и на по-ниски нива, чрез които се 
материализира практическото им приложение. 

 Оптимизацията е в основата на урбанистичната теория. 
Различните ѝ раздели представят подходи за интегриране на 
недвижими ценности в съвременни средови форми. Но в 
множеството концепции, прокламиращи приложение на социо-
културни методи в урбанистичните прогнози, съхранението на 
исторически територии и обекти продължава да се разглежда като 
ограничител (като елемент съдържащ забрани) в развитието ѝ, 
заедно с природните и други специални и защитени обекти и терени. 
Оптимизацията е в основата на т.нар. детерминистичен подход за 
управление на процеси и ограничава възможностите за бъдещи 
радикални промени във вече планирана територия. Едно от 
иманентните проявления на жизнената среда е свързано с 
нейното свойство прогресиращите количествени преобразувания 
да се свързват с качествени такива. Преди всичко това са 
социалните трансформации, от чиято предвидимост прилаганата 
методика се въздържа. Освен това, урбанизмът – по смисъла на 
определението си, разглежда основно обитаваната от хората среда и 
засяга други дадености доколкото те ѝ влияят непосредствено, или 
трябва да бъдат съхранявани. Доколкото са обект на интерес напр. 
археологически и пейзажни ценности, които са интегрални части на 
системата културно наследство, тяхното планиране се ограничава до 
дефиниране на количествени, ситуационни параметри. 

С презумпцията за непълноценност на урбанистичните 
подходи към форми на „отворено“ планиране на исторически терени, 
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може да се установи ролята на предните в някои основни  
съвременни планировъчни и прогностични теории и практики. 
Късната поява на урбанистиката* оставя архитектурните течения и 
стилове през почти целия XXв. в своебразен синкретизъм с други 
приложни и художествени изяви, вкл. с живописта и дори с 
литературата. Твърде късно – след 60те год., се налага мисленето за 
историческото пространство като много специфичен компонент на 
урбанизираната среда, неподатлив на принципите за нейната 
организация, властващи от 30те год. на века. Модернизмът, 
Постмодернизмът, Метаболизмът, Деконструктивизмът, са ярки 
архитектурни течения, които – ведно с други, постулират единни, 
комплексни формообразуващи принципи за формата и средата. В тях 
историята се приема като даденост, към която трябва да се 
„пришият“ новите форми, или изобщо отсъства. Векът се 
характеризира със стремеж към оригиналност и (всеобхватна) 
доминация с различни средства, вкл. чрез културни политики, за 
което показната архитектура е идеално поле за изяви. С изключение 
на Модернизма, останалите течения – с редки отклонения, не 
произвеждат пълноценни урбанистични теории. Дори за първия, 
принципите от CIAM през 1933г. (Атинската харта на градовете) са 
отначало само възторжени прокламации, които към 60те години се 
превръщат в повсеместна урбанистична догма на рационално-
функционалното планиране, налагана и до днес – с всички резерви 
към нея, особено по отношение третирането на наследството. В 
други, онаследените материални форми са вдъхновение, но за 
механично привнасяне в съвременни елементи. 

Релативистични теории, базирани на математически, психо-
бионични и социо-поведенчески  модели (Дж. Джейкъбс, Кр. 
Александър, К. Линч и др.), насочват вниманието към най-малките 
структуроопределящи елементи на средата и техните непроявляеми 
взаимодействия, рефлектиращи върху развитието на цели сектори, 
или на цялата система. Методите на някои от тях (теории на 
комплексността) могат да бъдат приложени в изследване на 
историческото ѝ развитие и програмиране на ресурсите - 
разглеждайки характеристиките и взаимодействията на отделни 
елементи, те предлагат модели за програмиране на развитие 
„отдолу–нагоре”, „от вътре–навън”, под формата на 
„контролирана еволюция”, чиито резултати не настъпват 
веднага след интервенцията, а постепенно, и следователно могат 
да бъдат проследени и коригирани при необходимост още на 
ниско, ограничено ниво на проявлението им - в противовес на 
ползвания и все още общоприложим планировъчен модел „отгоре – 
* През втората половина на XIXв. като смислово понятие изобщо и в 

30те год. на следващия като обособени методологически насоки. 
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надолу” и „от общото към частното”. Но тези задачи продължават да 
се изпълняват на базата на изводи от актуалното състояние и нужди 
на средата, а не на историческите ѝ трансформации. Разбирането за 
историческото съдържание като генокод на жизнената среда е 
недоизяснено. Контекстуализмът внася нов порядък в това 
отношение след 80те год. на века. Приеман от някои като стил (Р. 
Стърн), от други като метод (Ч. Дженкс), е по-честно понятието да 
служи за определение на творчески подход, осъзнато интерпретиращ 
традиционни елементи на средата. Като цяло обаче, авторите са 
склонни да изчерпват това съдържание с оригиналността на 
позабравени форми. 

Един от общите аспекти на след-модернистичните теории е, 
че под една или друга форма разглеждат средата като отворена 
динамична система с постоянни взаимодействия между елементите 
си и в постоянен взаимообмен с външни фактори – стихийни, 
природни, политически, други, което я прави в някаква степен 
неразгадаема и обективно трудно прогнозируема. Компоненти на 
тази система са исторически развилите се материални обекти, 
пространства и направления; социум и взаимоотношения. 
Изследването на йеархичните зависимости в системата, 
търсенето на приоритетно значими фактори и опитите за 
поставянето им в някакъв модел за нейното развитие, е по 
същество процес на разчитане на различни параметри на 
историческия ѝ ресурс и формите на трансформацията му. 

 
I.5. ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФАКТОЛОГИЧЕН И ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА 
ИЗСЛЕДВАНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА СФЕРА; ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИД И 
ТИПОЛОГИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИЗ; ПРЕЦЕНКА ЗА 
НЕОБХОДИМАТА НОРМАТИВНА ОБОСНОВКА НА ТЕЗАТА 

Според основната цел на труда и неговите конкретни задачи, 
както и с насоките от направени вече изводи и хипотези, 
тематичните части от изследването обхващат предимно установени 
конфликтни сфери на проявление на недвижимото наследство в 
заобикалящата среда. Доколкото изводите са със степен на 
обективна инвариантност, резултатите остават на теоретично-
методологично ниво и продуцират препоръки към методика и 
законодателство, но не и като предложение за конкретни 
променящи го текстове, което не е задача на този научен труд. Преди 
да се достигне до това практическо ниво, се търсят и по-далечни 
връзки в произхода на явленията; във философията и логиката на 
действащите теория и практика – тяхната субординация към 
международни документи, както и произхода и развитието на 
същите, като се групират подбрани сфери и текстове от тях, които 
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касаят вече установени и коментирани, както и по-нататък посочени 
конфликтни явления. 

Унифицираният законодателен подход към различните 
урбанистични и инвестиционни нива, който според автора е 
предпоставка за пораждане на несъответствия при работа с 
наследството, налага поетапното им проследяване от териториално-
устройствен до архитектурно-строителен аспект. Анализът е 
направен по критериално подбрани примери, но предимно такива, 
които авторът познава добре, както и техните проблеми. Пред вид 
избраните методи за провеждане на изследването, се ползват явни 
констатации от вече утвърдената практика, а изводите от анализа 
илюстрират възможности за алтернативни решения. 

Според хипотезата на автора, непознаването на причинно-
следствените връзки в процесите, довели до сегашното 
състояние на историческата среда, или тяхното недооценяване 
като ресурс за развитие, е сериозна пречка при нейната 
социализация днес. Наричани „неблагополучия”, тези явления са 
резултат от съвременна, най-общо до тук наричана „конфликтна“, 
или поне - несъобразена намеса, доколкото еволюционното (така 
формулирано от автора) развитие – независимо прогресивно, или 
регресивно, е част от паметта на тази среда и еманация на 
състоянието на изградилите я общества, и подобна намеса го 
прекъсва. Последващи проблеми може да се дължат на субективни 
фактори, но произтичат и от неясно разчитане на паметта на 
интервенираната среда, поради пропуски в прилаганата методика. 

Разсъжденията очертават съдържанието на последващите 
тематични раздели на дисертационния труд : 
• Историко-философски ретроспективен анализ на промените в 
отношението на обществата към наследството в контекста на 
културните преходи в цивилизационното им развитие –  в 
определени времеви и фактологични рамки; 
• Теоретико-емпирично изследване на методологическите 
аспекти на планиране на жизнената среда с исторически ресурс – с 
подбрани документни и практически примери по съображения за 
техния обхват и съдържание. 

 
II. КУЛТУРНИ ПРЕХОДИ - ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И 
ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВАТА КЪМ НАСЛЕДСТВОТО 
 
II.1. СТРУКТУРА НА РЕТРОСПЕКТИВНИЯ АНАЛИЗ 

В насоките за определяне на фактологичния и времеви обхват 
на изследването са систематизирани по най-общи признаци етапи на 
относителна завършеност на развитието на идеологии, науки, 
изкуства и технологии в европейската история, следващи като цяло 
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популярната периодизация на постепенното териториално и 
обществено преструктуриране на континента. Без необходимост от 
точна датировка на знакови исторически процеси – за някои твърде 
спорна, е приета хронологична последователност на най-ярките 
промени в управлението и политиките, съответстващи на нивата на 
усъвършенстване на общностите и тяхната среда. Периодите са 
относими към нивата на цивилизационно развитие, диференцирани 
по значими културни явления и постижения - културни преходи. 

Стиловете и теченията в изкуствата и най-вече в 
архитектурата – като еманация на състоянието на обществата, са 
чуствена изява на еволюиращия им стремеж към художествено 
претворяване на окръжаващата ги среда. Често най-вярната и 
изключителна изява, особено в ранните периоди на човечеството. 

Въз основа на промените в надстроечните обществени 
явления, основните преходни етапи в развитието на европейската 
култура са определени като „до-институционални“ и 
„институционални“. Разделът проследява тази еволюция. 

 
II.2. ДО-ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА 

II.2.1. Древните култури – до разпада на Римската империя. 
Въпреки че този период е определен в твърде териториално и 

времево раздалечени граници, в него са установени близки 
качествени критерии за развитие на общностната среда – от появата 
в V в.пр.н.е. на философските течения в древна Гърция, осмислящи 
вододела между неосъзнатото, чуствено отношение на индивида към 
заобикалящия свят и целенасоченото усвояване на знания и умения с 
цел конкретното им приложение, до разпада в средата на IV в.н.е. на 
Римската империя. През него период човешкото самосъзнание е 
подчинено на властови и религиозни стереотипи. Липсва съзнание за 
историята, липсва разбиране за материалната среда като арена на 
историческите процеси. Прогресът на обществата е движен от 
стремеж към завоевания, оцеляване, а не към самоусъвършенстване. 
Утилитарното и символно съдържание на заварените 
исторически следи е определящо за отношението към тях. 
Изкуствата са в синкретизъм, както и ситуирането на индивида в тях. 
За късните древни писатели и философи миналото е просто 
субстанция, въплъщаващо някаква имагинерна духовност – 
удобство, красота, символизъм, но не е свързано с личностната 
духовност и с обществени настроения. Причинно-следствените 
връзки са непозната жизнена компонента. Затова историята за 
тях има предимно практическа стойност. Този относителен 
универсализъм, заменил синкретизма в архаичните общества, по-
късно намира логично развитие в християнската теология. 
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II.2.2. „Тъмните“ векове на „варварска“ Европа до IX в.н.е. и 
възходът на Византия; двете Европи – на православната и римо-
католическата църкви. 

Данните за периода са силно противоречиви. Би трябвало 
историята да се разглежда в поне две категории – „източно“ и 
„западно“ Средновековие. Една от най-съществените черти на 
Средновековието е определящата роля на християнската църква и на 
християнския религиозен светоглед. Моралните критерии се 
обвързват с правните, а социалните представи – с теологическите. 
Времето и пространствотото са твърде неясни понятия за 
голямата част от населението. За просветения клир, от една страна 
времето е циклично и негов устойчив символ става колелото 
(слънце) - то тече епически бавно, протяжно. От друга, 
християнското време е също така линейно и еднопосочно. Цялата 
природа за средновековния човек е извор на символи, които 
разказват за невидимите и отминали неща. Докато в Античността 
определящи фактори за изграждането на индивидуалната 
идентичност са принадлежността към гражданските общности на 
полисите, или на огромната цялост на Римската империя, най-
същностният компонент в саморазбирането на средновековния човек 
е принадлежността му към християнския свят. Още след разпада на 
Римската империя единната християнска църква също се разпада и 
се разделя на две: източно-православна (правоверна) и римо-
католическа. Дълго време – в периода на „мрачните“ пет века, 
патриарсите и на Изтока, и на Запада се обвиняват взаимно в измяна 
на апостолските принципи и завети. Тази измяна и от двете страни е 
подхранвана с неизбежната необходимост те да се синхронизират с 
вековни местни традиции и променящи се нужди на господстващите 
класи. Папската власт укрепва позициите си с принуда и репресии. 
Голямата ѝ заслуга е, че обединява западна Европа в религиозно 
отношение и води до пълното и изключително влияние на 
християнството – католицизма, във всички области на духовния 
живот. Църквата е и обединителен политически център. В този 
смисъл средновековният цивилизационен модел е по-
универсален - по-малко обвързан с етнически, политически и 
социални граници. За философите на християнството светът е вече 
логическа последователност, но произтичаща и подчиняваща 
развитието си на един център – Бог. Ирационалността която стои в 
основата на историческите и природни промени не се третира и 
по-скоро се забранява – божественото провидение движи всичко! 
Историята започва там, където се появява съответният Бог – в 
началото на Новото летоброене. Съответно – следите в историята са 
следи на всичко свързано с него – събития, личности, предмети и 
сгради. За църквата, тази универсалност е даденост и вечна като 
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Бога, и причинно-следствени връзки отново не се търсят. Това 
теологическо съдържание се имплантира и в отношението към 
материалната среда. 

Съхранявайки и разпространявайки знания от Античността, 
трансформирайки ги в контекста на идеологията си за всевластие, 
църквата в същото време унищожава историята на „езичниците” и 
„еретиците”. Културологични теории подреждат развитието на 
европейската цивилизация като непрекъснат процес, 
произтичащ от наследството на Рим, постепенно акумулиращ 
постижения, които генерират последващо развитие без 
прекъсване на първоначалните взаимовръзки.* От това би 
следвало да се констатира непрестанно и прогресиращо развитие на 
обществата и тяхната култура, респектиращо натрупванията, опита и 
културно, респ. стилово единство в териториите ѝ, следствие на 
което моделите се унифицират, като достигат такива технологични, 
художествени и количествени нива, че са в състояние да влияят 
дълго след това върху формиращите се нови общности и държави. 
Влиянията напр. на „варварските” култури в северните, югоизточни 
и югозападни европейски части на империята, както и източните 
влияния са пренебрегнати, или направо заклеймени като 
деструктивни в периода в който се определят тези класификации – 
XVII, XVIII и началото на XIX век. Въпреки че е просъществувала 
повече от хилядолетие като самостоятелна държавна формация – по-
силна от западноевропейските такива в периода IV-XVв., и до днес 
не са създадени дефиниции за обществените и културни преходи на 
Византия в този дълъг период. Описанията на Романика, Готика и 
Ренесанс, не засягат източноевропейските огромни територии и 
практически се вместват в доста по-изолиран териториален обхват за 
части от централна Европа. 

Но след разпада на Римската империя, до първите опити за 
„съживяването” ѝ в средата на IXв. съществува около петвековна 
пауза, недефинирана като самостоятелен, завършен период – до 
отърсване от „варварските култури” и тяхното похристиянчване. 
Обективно липсват достатъчни и последователни писмени 
източници за това развитие, както и трайни материални следи от този 
период в широки европейски ареали. Периодът обаче е твърде дълъг 
и твърде деструктивен за да бъде приеман като еднотипен. Следи на 
местна идентичност, заедно с традициите на нахлулите от север и 
* Според съвременни теории за човешката еволюция (А. Тойнби, О. 

Шпенглер), „цивилизациите са еманация на обществено развитие, 
протичащо в три периода: варварство (номадство) - империализъм 
(централизация) - цивилизация и разпада им е винаги свързан с два 
основни фактора: смяна на религия и нахлуване на големи маси от 
чужди етноси“. 
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изток народи влияят на формирането на новите култури и 
изграждането на тяхната среда през периода до появата на 
Романиката. В международната изследователска практика все повече 
се налагат мнения за относително самостойното културно развитие 
на отделните територии, респективно – за необходимостта от 
изследване, категоризация и социализационен подход към 
историческите ценности, стилови особености и др., на базата на 
конкретни данни за местните и регионални традиции, вместо 
унифициране на методиката за оценката им. 

II.2.3. IX – XІVв. Късно Средновековие – формиране на 
уседнали общности и материалната им среда. 

Периодът е отговорно систематизиран по отношение на 
западното Средновековие. Неговата апологетика въздига величието 
на Романика и Готика - материални култури, днес разпознаваеми 
изключително по съхранени следи от представителни обекти. 
Понятието „Романика“ се появява около провъзгласяването на 
Свещената Римска империя с коронясването на Отон I за неин 
император през 962г. Високият политически, обществен, 
стратегически смисъл на този акт, задължава въвеждането на 
определението „романски“ - като „прототип на римски”, най-вече в 
обществения живот. Допълнителен подтик за налагането му на запад 
е окончателното разделяне на двете християнски църкви – през 
1054г., по време на най-високия политически възход на Византия. 
Доста по-късно с него се асоциира и материалната среда от периода. 
Едва ли и в първоначалния смисъл на определението Романика, 
а и практически, се залага действителното продължение на 
римските културни (материални) модели – достатъчно 
разрушени за няколко столетия, а най-малкото – целенасоченото 
им изучаване, изследване и съхранение. В тази епоха се постигат 
материални шедьоври - еманация на жизнена и религозна 
философия, в които откриваме елементи и на късната византийска, 
на нормандската, и други традиции. „Варварските“ култури са се 
трансформирали в уседнали общества. Затворената феодална 
общност през Средновековието интуитивно се стреми към все по-
голяма самоизолация, с цел защита на придобиваното и настроения 
за съхранение на антични образци или за тяхното претворяване, 
трудно се прокрадват, извън волята на църквата. Нейното вляние е 
повсеместно - и на запад и на изток. Западната култура ѝ е изцяло 
подчинена; източната достига връх в развитието на интегралната 
смесица от влияния в територията си. Отношението към 
онаследеното е също силно диференцирано - от краен 
прагматизъм, до разточително копиране на чужди образци. По 
това време източната Римска империя (Византия), с присъща 
дипломация и толерантност интегрира и претворява традиционни 
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влияния, модели и стилове. Този модел е познато римски, а целта 
разбира се, стратегическа – приобщаване на всички поданици към 
една идентичност, към една обща култура. Благодарение на това, в 
подвластните ѝ територии - до районите на североизточна 
Италия в Европа, обективно може да се открие качествено 
развитие на средата, а не само отделни елитарни шедьоври. 

II.2.4. XІV - XVІІв. Възход на западноевропейските общества. 
Противоречива роля на църквата за формиране на европейските 
духовни ценности. 

Период на бурни териториални, обществено-икономически и 
религиозни трансформации в Европа. Като че във възхода и 
разрухата на континента историята започва да се повтаря – Византия 
престава да съществува, а Папството на свой ред преминава през 
зенита си с началото на Барока, отстъпвайки с палиативни 
прокламации на поведенчески стереотипи и материални шаблони от 
цялостни властови и идеологически модели. Римският Престол е 
успял за кратко да умиротвори континента, насочвайки 
завоевателните стремежи извън него. От там обаче се връщат 
противопоставящи му се настроения. С началото на продължителни 
войни и революции в Стария и Новия свят, и особено след 
тридесетгодишната война в първата половина на XVIIв., започва 
разпада на Свещената Римска империя и формирането на днешните 
нации. Църквата, която се бои от явленията в обществото, в същото 
време е двигател в развитието на визуалните изкуства, вкл. 
архитектурата. И двете действия имат една и съща цел – възвръщане 
на едноличното ѝ влияние. Отношението на църквата през този 
период е вероятно най-яркият опит за целенасочена 
интерпретация на историята (чрез Ренесанса и Барока) за 
постигане на идеологически цели. В италианския Ренесанс става 
въпрос за възхвала на подбрани исторически модели, а не за стремеж 
към съхранение на наследени исторически обекти. Периодът е 
сравним с проявилия се около хилядолетие преди Ренесанса 
елинистичен период – стремеж към идентифицикация с 
величието на отминала епоха, не само чрез директно ползване и 
копиране на обекти, а и чрез съзнателна интерпретация на 
исторически модели, необходима поради качествена промяна на 
утилитарните и естетически нужди, които тези модели не 
удовлетворяват. Католическата църква със същата настойчивост 
толерира успеха и на Барока. Този исторически период – ако 
приемем единство в еклезиастките философии на Ренесанса и 
Барока, може да се охарактеризира като израстване над 
прагматизма в ползването на наследените ценности. Доколкото 
Римската църква играе водеща роля в развитието на изкуствата и 
архитектурата в земите на днешни Италия и Франция, то опитите ѝ 
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да разпростре влиянието си чрез тази култура среща отпор – най-
явен с появата на църковната Реформация. Протестантска Европа 
започва своя икономически и обществен възход. Периодът е начало 
и на все по-ясна културна деференциация - формиране на осъзната 
етнокултурна идентичност – процес, който приключва за по-
голямата част от Европа през XIXв. с формирането на днешните 
нации. Това че Ренесансът никога не достига инженерните 
постижения на Рим (и на Византия) е следствие на разрушения и 
забрава, но и на вероятността, че изобщо не се търси копиране или 
пресъздаване, а уникалност, вкл. чрез изопачения. Стереотипът е 
познат още с въвеждане на християнството като официална религия 
– вместо да се отрича нещо достатъчно популярно, е по-добре да 
се представи като собствено постижение. Собственото минало 
става обект на лична и национална гордост; чуждото следва да 
се заграби, или ако не – да се обезцени, разруши и забрави. 

Проявленията на Ренесанса в днешна северна Италия и 
Франция са бързи и насложените интерпретации налагат 
впечатление за „революционна преоценка” на историята. Останалите 
общества бавно се измъкват от затвореността на Средновековието. В 
отделните части на Европа в този период, въпреки конкретиката при 
различни общности, като цяло може да се констатира липса на 
патос от псевдо-откривателство на отминали величия и особено 
на Рим. Отрицанието на идеологическите модели на 
италианския Ренесанс е не по-малък стимул за културното 
развитие на Европа след XVIв. В част от тези територии Рим 
изобщо не е бил познат, а в някои - забравен. За почти хилядолетие 
след разпада на Римската империя, там постепенно се губи връзка с 
предшестващи култури. Проявленията на възход започват с 
развитието на производствени и обществени отношения, а в 
културно отношение - по-скоро с драматургията (Англия XVIв.), 
отколкото с визуалните изкуства и архитектурата. 

 
II.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЕРИОД НА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
КУЛТУРИ В ЕВРОПА, ПОСТАВЯНЕ НАЧАЛОТО НА ДНЕШНИТЕ НАУЧНИ 
ТЕОРИИ, ПОСТАВЯНЕ НАЧАЛОТО НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ 

II.3.1. XVII-XVIIIв. Първенството на Франция. 
Териториалните, политически, идеологически и културни 

трансформации на континента стават все по-бързи и радикални; 
засилва се влиянието на Просвещението и Протестантството; 
колониалните политики бележат възход; първенството в Европа и по 
океаните често се сменя. Към средата на XVIIв. Франция – със 
самочуствието на една от водещите държави и вечен опонент на 
Папска Европа, поставя началото на целенасочени културни 
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политики за вътрешна и външна доминация. Френският Класицизъм 
оспорва постиженията на Ренесанса и Барока и дори ги игнорира 
като течения, въздигайки собствените си постижения за 
„възраждане“ и „преоткриване“ на античните култури през XIV и XV 
век.* Новото модно занимание на висшето общество – археологията, 
се разпростира из континента и извън него. Започват да се пишат 
историите на отминали цивилизации. Интензифицират се 
буржоазните взаимоотношения, провокирали и ново отношение 
към следите от миналото - от модни адмирации до откриване на 
търговската му стойност. Дотогава процесът е текъл спорадично 
в Европа: през синкретизъм, прагматизъм, идеологизация - до 
комерсиализация. Историцизмът е все още слабо застъпен, 
ограничено разбиран от просвещенците и френските „класици”. 
В самия край на XVIIIв. отново Франция поставя началото на 
теорията и практиката по опазване на историческите ценности. 

II.3.2.1. Многополюсна Европа след XVIIIв. 
За много автори краят на XVIIIв. бележи начало на 

формиране на съвременния свят изобщо, пред вид 
преразпределението и на колониите в последващия около половин 
век. Поставя се началото на много от съвременните науки и 
първоосновите на съвременни технологии. Отчитат се качествени 
промени в културните нагласи – стремеж към изучаване на 
историческите факти и процеси; формират се национални 
култури. Имайки основен принос за разсипването на Свещената 
Римска империя, а и в северноамериканските войни, Франция се 
превръща в двигател на процесите. Засилващият се познавателен 
интерес към миналото е съпътстван и от поредното ново явление 
- поставянето му в основата на експанзионистични политики. 
Развитието на науката, респ. историята е също начин за постигане на 
първенство в повсеместната надпревара между нациите. Във 
Франция, Англия и италийските републики археологията придобива 
смайващи размери - издирват се и се изравят останките на античния 
свят, както и в колонизираните и други достъпни територии в Азия, 
Африка и Америка. Първоначално без критерии за историческа 
ценност и въз основа на спорадични преценки за търговска стойност, 
се отмъкват предмети, цели части от антични постройки; други се 
унищожават – случайно при разкопки, или нарочно – ако не могат да 
бъдат пренесени, или ако са „грозни” напр. Унищожават се 
целенасочено и живи традиции. Процесът води до необходимост от 
преоценка на тяхната значимост. Това е т.нар. период на 
Романтизъм, проявил се като своеобразна реакция срещу вековните 
* Класицизъм - наричан от самите французи Неокласицизъм, за да бъде 

разграничен от определения от тях и паралелен на италианския 
Ренесанс Класицизъм на тяхна почва. 
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опити за налагане на модели в обществото и изкуствата. 
Същевременно дейността се появява като икономическа ниша в 
търсещото нови хоризонти общество. Поражда се (неосъзнат тогава) 
дуализъм в отношението към старинните предмети, който ще 
съпътства от този момент нататък дейностите по тяхното 
разкриване, изучаване, съхранение и ползване. Вероятно за 
първи път след измислянето на парите, предметът придобива 
търговска стойност на базата не на себестойността си, плюс 
възможната търговска печалба, а въз основа на ирационално 
приложени критерии – отношението към него. Това ирационално 
отношение е породено тогава не от историческата и познавателна, а 
предимно от художествената - както тогава разбирана, стойност на 
обектите.* 

II.3.2.2. Революционни промени в обществените и 
идеологически нагласи и културни трансформации във формиращите 
се нации през XIX век. 

Деветнайсети век е пореден период на противопоставяне в 
Европа, с цел господство в нея и в света. В края на XVIIIв. Англия, 
Франция, Испания губят най-големите си колонии, което е резултат 
освен на освободителни войни, и на противопоставянето между тях. 
Германия няма такива, но доминира Европа с мощта на все още 
съществуващата Свещена Римска империя. Франция продължава да 
счита себе си за водеща държава в края на XVIIIв. и влиза в XIX със 
същото самочуствие, по време на Наполеоновите войни. Затънала 
във вековни разпри, западна Европа е пропуснала въздигането на 
нова световна сила на изток – Русия, с която ще трябва тепърва да се 
съобразява, както ще пропусне въздигането и на северна Америка, и 
на азиатските нации, които по това време все още смята за „свои“. С 
постепенното осъзнаване на пагубните последствия от 
взаимоунищожаването си, в средата на XIXв. се появяват призиви за 
„мирно обединение на нациите“ - пак от Франция. Изграждането на 
наднационална култура, или нейното налагане, е нечие 
разбиране за възможно мирно обединение и вечно съжителство. 
До тогава всички опити на континента са били насилствени – от 
Римската империя, а дори и по-рано – от келтската експанзията 
около V в.пр.н.е. Въпреки вероятните искрени вярвания на някои от 
апологетите на тази идеология, зад нея са прикривани същинските 
властови намерения за доминация с поредните експериментални 
средства. Историята по-нататък дезавоалира невъзможността да се 
приложат тези подходи – поне до двете световни войни. 

Зародилите се буржоазни отношения предполагат бурни 
* „Античността е била ценена не за древността ѝ, а за красотата и 

изяществото ѝ, т.е. за качества, зависещи от вкуса на времето." (Г. 
Бусе). 
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трансформации в обществото. Науката и технологиите бележат бърз 
напредък; възможностите за налагане на обществени модели чрез 
пряко господство постепенно са изчерпани. Идеологизирането на 
собствените, или приписваните като такива, културни и стилови 
модели губи смисъла си. Показател за последното е и бързата смяна 
на стилови определения, все още считани по инерция за 
представително ниво на общност или държава. Рококо, Ампир, 
(Нео)класицизъм бързо и в ограничени ареали изгубват адмирациите 
към себе си и отмират, непредлагащи нищо ново като 
функционалност, технологичност, историчност, и разчитайки по-
скоро на отрицания на предхождащи ги. Извървян е дълъг път на 
превратности, войни и класови борби, разрушения и възход. 
Жизнената среда е наситена с материални следи от тези вековни 
трансформации. Следите са разпознаваеми – съдържат реални 
знаци, пораждат спомени и подклаждат намерения; не са 
смислово неразбираеми като античните – последните оказали се 
дълго време просто обект на адмирация, идеология и търговия. 
В близкото наследство има и функционален, и естетически смисъл. 
Усетът към запазване на красивото и величественото вече не 
произтича само от синкретизма на утилитарност, практицизъм и 
естетика, или от идеологическите цели на доминиращи затворени 
общества. Развитието на буржоазните взаимоотношения се нуждае 
от свобода и пространство за постигане на целите си: интензивно 
развитие и бързо натрупване на благосъстояние чрез спешна 
подмяна на технологичната база и политическото статукво. 
Заинтересованата социална прослойка не може да реализира тези си 
цели с консервативни методи; натрупването и запазване на 
постигнатото не може да стане в затворения феод и зад яките 
крепостни стени – самоизолацията е самоубийствена и води до 
регрес. Вековните усилия за налагане на господство над цяла Европа 
чрез идеологеми (от църквата) постигат ефект в определени периоди 
и при определени условия, но не и в този период - пренасят се 
влияния от далечни страни и континенти, смесват се култури. Арена 
на взаимодействие е вече общественото пространство. За нейното 
качество се грижи не нейният владетел, а ползвателя, или 
съвкупността от ползватели в субординация на различни социални 
нива, в случая - забогатяващата класа, която си назначава за целта 
обществено и държавно управление и чрез него провъзгласява 
„правилните принципи”. Част от тази обществена среда е и 
наследството, което трябва да се оцени разностранно в неговите 
ползи – познавателни, функционални, икономически и 
естетически (знакови), и тези ползи да се съхранят и прилагат. 
Културата е част от общите тенденции на доминация или 
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самоопределение и отделните ѝ знакови символи се трансформират и 
интегрират в нова цялост – транснационалните културни политики. 

II.3.2.3. Културни политики в Европа през XVIII-XIX век. 
Поставяне началото на съвременната теория и практика по опазване 
на историческите ценности. 

Последващият Просвещението* период - до края на XIX / 
началото на XX век е относително „стабилен“, устойчив - по 
отношение на непрекъсното развитие на науки, изкуства, технологии 
в западна и средна Европа; с преходност, породена от конфликти 
около границите на вековете, но не и прекъсване, както често е било 
през Средновековието. Необходимостта от интегритет между научни 
и технологични сфери предпоставя все по-голяма комплексност в 
подходите към обществените явления. Формиралите се нови 
възгледи за света се нуждаят от устойчивост във времето, чрез 
постоянно доказване на правотата си и обогатяване на възгледите. 
Тази комплексност, устойчивост и мултипликативност са в основата 
на изграждане на политиките изобщо, и затова докато през 
Средновековието и Ренесанса говорим по-скоро за личностни 
или групови влияния, идеологии и интереси, то след XVII век 
може да считаме, че стремежът е събитията да се случват и 
процесите в Европа да текат според целенасочено поставени, и с 
дългосрочни цели, доктрини – дори да не са ярко изявени в 
отделни периоди, конкретно описани и достатъчно изучени до днес. 

В този период се слага началото на регламентираното 
опазване на културните ценности в Европа – първоначално във 
Франция, с конституиране на правила чрез документи и институции. 
Това законодателство се формира в кризисен обществен период и 
първоначалните му цели са твърде скромни - когато през 1789-1793г. 
революционните сили започват да унищожават изкуството, 
създавано в течение на векове при църквата и двора, Конвентът, след 
дълги спорове, постановява на 24 октомври 1793г. „Декрет за 
запазване на историческите паметници“. Декретът е твърде 
„авариен“ и издаден под натиска на църквата, широки слоеве от 
аристокрацията и част от революционната върхушка. Днес приемаме 
този акт за дълбоко осмислен и някои автори откриват в него богато 
съдържание от морал и грижа за ценностите. Други се опитват да 
обяснят противоречивата теория и практика в онези преломни 
времена: „Тук за първи път творбата се откъсва от значението, 
което е имала при създаването си (възхвала на Бога или на 
* Има различни опити да се фиксират точни дати за начало и край на 

Просвещението - по знакови събития, свързани предимно с общностни 
и междудържавни конфликти, напр. с договора от 1609г., осигуряващ 
търговската и финансова независимост на Нидерландия от Испания, до 
френската революция от 1830г. и др. 
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владетеля), и се оценява по художествените си достойнства. Освен 
това, за първи път се явяват трите елемента на съвременната 
културна политика – опазване, експониране и популяризиране на 
творбите...“ (дьо Бек, А. 2008. Кризите във френската култура). 
Значението на функционалната и художествена среда на обектите е 
било интуитивно приемано в историческите периоди. Въпреки 
осъзнаването на този интегритет, подходите за съхранението, или 
обратно – за съзнателното му унищожаване, търпят дълга еволюция 
след появата на първи целенасочените грижи за единични обекти. 

Развитието на просвещенските идеи и вече натрупан научен 
опит на френския Класицизъм се оказват недостатъчни за 
изграждане на пълноценна теория и формиране на последователна 
практика за опазване на историческите ценности. През следващия 
век дейността търпи крайни модификации в отделни държави на 
континента, често смесвана с политика, търгашество и мода. 
Декретът „за запазване на историческите паметници“ е съпътсван от 
скромен списък на движими обекти, които не са обвързани с 
последваща защита и реставрация. Чак през 1840 и 1848г. (пак във 
Франция) се появяват списъци с проучени и оценени исторически 
обекти, за които да се отпуснат средства за реставрация. Такива се 
осигуряват за малка част от тях, а повече от половината обекти в тези 
списъци са в последствие разрушени. 

Тези първи опити за съхранение на исторически ценности са в 
синхрон с общата идеология за въздигане на френската национална 
култура. Осъзнаването на предимствата от наличието и 
представянето на исторически обекти води и до реверсивна реакция 
– целенасоченото разрушаване на чужди такива (в колониите напр.), 
а не просто разграбване с практически цели. Паралелно, не се 
осъжда разрушаването на подобни обекти вътре в страната, ако 
съществуването им пречи на пълзящата урбанизация („пробивите на 
Осман“ в Париж и др.). 

В началото на XIXв. в Англия се появяват първите 
теоретични разработки за методите и техниките за реставрация на 
старинни сгради; в Италия обемът на разкривани артефакти и 
недвижими ценности води до появата на друг тип национално 
самочуствие – своеобразната му „реставрация“ след вече 
оспорваните стойности на Ренесанса и Барока. В същият период 
започват първите реставрации на археологически обекти (Колизеума 
и др.). „Модата“ много приляга на космополитното и вече 
хетерогенно общество в Европа, тъй като е разбирана не като 
императивна догма, а като стремеж – към великолепие и спектакъл, 
към показност на величие.  

Първи опит за създаване на логична философия за опазване 
на исторически обекти е направен с Манифеста от 1877г. на 
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Обществото за защита на стари сгради, което е вероятно първата 
организация с подобен международен документ в сферата, и първата 
съществуваща и до днес. Манифестът се състои основно в апела „да 
се предвиди защита вместо възстановяване (на обектите)“, а 
последните два параграфа в него указват някакви насоки за 
поддръжка на защитените сгради. Появява се като реакция на 
плъзналата по това време масова т.нар. „реставрация“ на 
викторианската архитектура във Великобритания. Документът е 
сравнително кратко становище с по-скоро идеологическа насоченост, 
което обаче бележи отправна точка за редица по-късни методически 
похвати, в които основната му тема се приема и се развива, докато 
самият той не дава практическо отражение на времето си. 

Стратегически цели на френската политика към културна - 
ако не повече със силова или търговска доминация, откриваме и в 
десетилетните опити за „цивилизоване“ на колониите. След 
постепенната загуба на почти всички отвъдокеански територии до 
началото на XIXв., от 1830г. и до края на века, Франция постига 
второ широко колониално разпространение на четири континента, 
което постепенно губи до 70те години на XX век. Втората 
колониална вълна (в Азия и Африка) първоначално се характеризира 
с методите на завладяване на Новия свят – оголено преследване на 
печалби с всички средства и безкомпромисно незачитане интересите 
и живота на местното население. Сблъсквайки се с по-различни 
обстоятелства от широките незаселени американски територии и с 
необходимост да контактуват ежедневно с представители на 
различни местни йерархични нива, французите постепенно променят 
тактиката си, приближавайки се до английския колонизаторски 
модел, възприел успешния полу-дипломатичен, полу-силов 
интеграционен подход по римски маниер. Целенасочената политика 
на Франция за налагане на влияния в културните сфери безспорно 
определя насоки на развитие за някои изкуства на континента и най-
незначително върху развитието на архитектурните стилове, вкл. и 
поради нарочното отрицание на френските догми. В останалите 
държави други сфери се развиват без да е наложена нарочната им 
подкрепа и прокламация - прогресиращ е интересът към 
нематериални сфери на наследството, подхранващи развитието на 
нови форми в изкуствата. Приема се обаче, и се развива 
началният опит в управлението, администрирането, или – 
бюрократизирането на тези сфери, вкл. и в областта на 
археологията и реставрацията на културни ценности. 

II.3.3. Новото време и до периода на световните войни. 
За някои автори Новото време започва с Просвещението, за 

други – със Средновековието и т.н. Според застъпниците на 
периодизации, знакови събития са довели до качествени промени 
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в обществено-икономическите взаимоотношения, дали са тласък 
на науката и изкуствата, които са приключили даден период и са 
преминали в друго цивилизационно ниво. В началото на XIXв. 
противоборството между двата отколешни противника - Франция и 
Свещената Римска империя, ще доведе до поредното деление на 
многонационална Европа и полагане основите на нова обединена 
Европа. След последиците от Наполеоновите войни и редица 
революции, стремежът е към създаване на устойчив европейски ред, 
който общо-взето е за кратко постигнат около средата на века. 
Поставя се началото на международни съюзи за гарантиране на този 
ред, подтикнал създаването и на първите международни 
обществени организации и социални движения. 
Продължителното отърсване от хилядолетно властвалите 
класицистични модели, налагани основно от църквата, проправя 
пътя на прогресиращо отрицание на всякакви предишни 
идеологически и културни догми и поредно търсене на нови. 

Доколкото Франция развива доктрината си за културна 
доминация и изучаването и опазването на историческите ценности се 
свързват предимно с нея в този период, то там са и първо осъзнати 
конфликтните явления между съхранението на отделни обекти и 
нуждата от модернизация на средата им. В статията си 
„Парадоксите на градската (урбанистична) консервация във Франция 
през 1830-1930г.“ К. Мърфи пише: „Проектите вкупом 
демонстрират, че когато реставрацията на индивидуални 
паметници се пренася в градското пространство, процесите на 
опазване и модернизация започват да се преплитат. 
Историческият обект точно толкова драматизира процесите на 
реновация и ревитализация, колкото повече трябва да ознаменува 
миналото. Те (авторите) говорят за ефимерността на модерното 
толкова красноречиво, колкото представят и миналото. 
Историята на Франция между XIX и XX век, демонстрира 
трудностите, изправени дори пред най-задълбочено мислещите 
(архитекти), когато се опитват да примирят целите на 
модернизацията и опазването, за да поддържат града и като 
динамично, и като възхитително място.“ Мърфи цитира честите 
злободневни нападки към качествата на появяващата се 
осъвременена архитектура, превърнали се в контекста на 
отмиращите класицистични тенденции в академични спорове „кои са 
критериите за добра (красива) архитектура“. Съществена особеност, 
върху която и К. Мърфи набляга, е липсата на вътрешен синхрон в 
развитието на европейската цивилизация в периода на Новото 
време: „От края на XIXв. и началото на XX, културата започва 
да се превръща в ценностно неутрално понятие, ползвано в 
пределно широк смисъл. Тя става равнозначна на самия начин на 
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живот. Държавата се възприема от индивида като елемент на 
жизнената му среда, който наред с другите ѝ съставки му 
осигурява физическия и социалния комфорт на вскидневието. Без да 
вниква в нейната същност и какво е нейното значение за 
обществената динамика, човекът счита функциите на 
държавата за своево рода наследство, което трябва да служи на 
неговите нужди и желания.“ 

Според разбирането за „урбанизация“, тя се появява през 
„златния“ XVII холандски век. Необременени с феодални 
задължения селски маси се стекли в градовете, предлагащи им 
възможности за поминък и забогатяване. От това време датират и 
първите познати негативни последствия от този процес: 
презастрояване на централни градски части, задръствания, огромни 
количества отпадъци, градска престъпност и др. Средата на 
ситуиране, разглеждана във физически и ирационален аспект, 
става елемент на анализ и прогнозиране много по-късно – с 
развитието на урбанистичните теории след 30те год. на XXв. 
Счита се, че Ренесансът поставя началото на това, което може да 
наречем средово планиране – с „идеалните градове“ и ренесансовите 
градини. Проектирането на цял ренесансов град, или части от него е 
вече взаимодействие между функции, сгради, открити пространства, 
теренни дадености, пейзаж и комуникации и всяко разместване, или 
промяна на елементи от тази организация е създавало проблеми, 
пораждащи необходимост от допълнителна реорганизация в по-
широк обхват и постепенно разрушаване на оригиналната структура. 
Средовото планиране е конституирано в В „Атинската харта“ от 
1933г., а един от първите закони, които конкретизират подходи в 
устройственото планиране е Законът за градско и териториално 
планиране от 1947г. във Великобритания. За пръв градоустройствен 
закон изобщо, се счита френският Закон за жилищното строителство 
и градоустройството от 1919г., изискващ всеки град над 10 хил. 
жители да има план. „Атинската харта за реставрация“ от 1931г. 
третира археологическите обекти в контекста на тяхната среда, но 
чак Венецианската харта от 1964г. я определя като ценност, заедно с 
историческия паметник. Как се разчита тази среда, какви са 
критериите за нейната ценност и методите за опазването ѝ, 
законодателствата дефинират още по-късно. 

Еклектизмът в края на века черпи вдъхновение от всички вече 
познати стилистични форми, обличайки с тях нови технологии и 
създавайки нови образи. Откриваме и успоредното „прераждане“ на 
(Нео)ренесанса, (Нео)класицизма и (Нео)готиката. Спорадичните им 
проявления, с изключение на традицинното им позициониране в 
Австро-Унгария и Великобритания, са опити за пре-потвърждение 
на вековните догми за произхода и устойчивостта на 
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европейската култура изобщо, както и последни опити да 
послужат на нечии идеологически интереси. Счита се, че 
Неоготиката от края на XIXв. е първото течение, което съзнателно се 
обръща към национални черти като извор на вдъхновение и гордост. 
Специално във Великобритания целта съвсем не е търсене в полза на 
оригинала, а максимална репрезентативност. Според различни 
източници, появите на Бидермайер и Ар-Нуво – противопоставящи 
се предимно дизайнерски похвати, са отново етапи на развитие на 
предните стилове, т.е. – би трябвало да потвърждават теорията за 
устойчиво развитие на европейската култура и цивилизация, 
произтичащи от древна Гърция и интерпретирани в достатъчно 
столетно приложимите форми от Рим. Тези течения не успяват да 
се наложат като архитектурно-строителни и изобщо художествени 
стилове в изкуствата, поради причина, че действително ползват 
основата на казионното стилознание - от една страна поради все по-
бързата подмяна на ценности и естетика в обществото, но и поради 
голямата технологична пропаст, разтворила се между тектоничния 
смисъл на античните и средновековни архитектурно-художествени 
редове и актуалните технологии. Художествената изява изостава от 
тях; архитектурата изостава от подменящите се столетни стандарти. 

Тече надпревара в доказване на пътя, който да преодолее 
натрупващите се неблагополучия в обществото. Теориите на 
социализма, капитализма, социалдарвинизма, глобализма и др. се 
експериментират и до днес. Историята бива претърсвана, за да се 
открие аргумент за борбата на нациите за техните права и земи. 
Особено внимание се обръща на древната история, тъй като чрез 
нея лесно - поради липсата на подробности и конкретика, се 
„доказват” твърдения за отколешни притежания и успехи. Едно 
от определенията, които можем да пришием към XIXв. е „столетие 
на науката“, която оказва всестранно въздействие върху културата на 
Европа. Налагането на еволюционизма* съвпада с формирането на 
приемливо завършен поглед върху развитието на европейската 
култура и цивилизация. Задоволителната обосновка на техни 
периоди и процеси - както историческата наука е успяла да ги обясни 
тогава, поставят принципа на историцизма като водещ в анализа на 
социално-политическите явления. Развитието на абстрактни науки 
като математиката, извеждат научния анализ като характерна черта 
на световъзприятието на европееца изобщо. Тази всеобща 
диференциация се превръща в специфичен начин на мислене и е 
* В случая се има пред вид популярното учение за саморазвитие и 

самоорганизация на живота, но принципно в този материал понятието е 
ползвано по смисъла на определящите причинно-следствени връзки в 
процесите, а не в биологичния смисъл на дарвиновата теория, която 
днешни теории оспорват. 
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важна особеност при оценката на културното развитие през XIX 
век – установяването на специфични взаимовръзки между 
отделните науки, за взаимното им допълване и ползване на данни 
една от друга. 

II.3.4.1. Двайсети век - наследство на XIXти. 
Процесите и конфликтите се преливат в новия век и много 

бързо нагнетяват нерешени от столетия противоречия. Смесицата и 
едновременната диференциация на стилове, жанрове и течения се 
пренася и в XXв., успоредно с развитието на социалните теории и 
технологични практики. Войните и най-вече втората Световна са 
преломен момент в човешката история през XX век. Завършва ерата 
на световните войни; продължава тази на световни теории; на 
световни общества и световни държави, на световни сили и 
световни правила. Търсят се надстроечни модели за хегемония, 
изключващи обхватни военни конфликти. Формират се нови 
политически модели, които да наложат международни критерии за 
мониторинг и контрол. 

Със спомени за размириците през XIXв. и след двете войни в 
началото на XX, Европа потъва в страх - от войни, от комунизъм, от 
ислямизъм, от Америка и от Азия. Този страх със сигурност е ново 
светоусещание. Всеобщият неперсонифициран страх е удобна 
инвенция на двайсети век - хората вече се страхуват по принцип: 
от конфликти където и да било по земното кълбо, защото много 
бързо могат да ги достигнат; от тероризъм, който е „световен“, 
въпреки че не е ясно къде точно се намира, защото е „невидим“; от 
престъпните мрежи, които също са „световни“ и т.н., но – слава богу, 
има „някой“ който се грижи да го предпазва от тях и да поддържа 
безметежния му унес. Съответно, „човекът-маса“* все повече 
изисква грижите за него да се увеличават. След заглъхване и на 
последните отзвуци от световните войни вече са конституирани 
мощни международни структури, чиято основна цел е не да развиват, 
а да предпазват. Прогресивно нарастващата ангажираност към 
превенция и защита е качествено нова характеристика в 
стереотипите на века. Подета чрез всеобщия страх от войни, тази 
кауза постепенно и бързо се разпростира из всички сфери на 
човешка дейност и присъствие: природа, образование, технологии, 
дипломация, изкуства и др. До тогава единствено църквата е имала 
тази функция и е притежавала инструментариума да влияе на 
съзнанието на хората със страха от предстоящия съд за стореното от 
тях, но в предходните два века и тя е позагубила силата на това 
внушение. Страховете на двайсети век обаче са и всеобщи, и 
конкретни – те произтичат от действително случило се. Друг е 
въпросът доколко правилно са оценени и представени причините, 
* човекът-маса - Ортега-и-Гасет, Х. 1930. Бунтът на масите. 
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които могат да повторят и мултиплицират трагедиите. Около 
половин век след този протекционистки възход, „обясненията“ се 
пропукват. В скептицизма на хората има голяма доза основание. 
Ресурсите, отделяни в световен мащаб за поддържане и развитие 
на структурите и формите на превенции нарастнаха през XXв. с 
много по-бързи темпове от някои сфери на и без това бурното 
технологично развитие. Ефектът от това започва да бъде определян 
като не напълно оправдан – поради неправилни проспекти и 
незадоволителни спрямо влагания ресурс резултати.* От друга 
страна, неправилният ход на някои решения задълбочава страховете 
от неизяснените истински проблеми и невъзможността за 
прогнозиране изобщо. 

II.3.4.2. Двайсети век – анализ на подбрани явления и 
документи в изследваната сфера. 

След първата Световна война и особено в средата на 30те год. 
на века, постепенно сред творческите и интелектуални среди започва 
да се говори за това, че „културата трябва да се 
интернационализира и да е достъпна за всички“. За обхванатата от 
страх Европа, идеята за културата като инструмент за поредното 
цивилизационно въздигане е възторжено примамлива и като че ли 
единствено възможна за него момент, за да покаже на света, че все 
още е първа в нещо. През този век теорията по опазване на 
наследството достига до концептуална и тематична пълнота, но 
обратно на очакваното - практическите проблеми се множат. 
Понятието „културно наследство“ перманентно интегрира нови и 
нови дефиниции, насоки и мерки за защита. Правилата постепенно 
се вписват в теорията и практиката на все по-широк кръг засягащи 
сферата дейности: архитектурно-строителни и устройствени, 
екология, образование и др. До 60те год. на века развитието на 
дейността върви успоредно с развитието на архитектурната теория и 
практика; в системна логика с технологичното развитие на 
обществото. Грижата за опазване на ценностите се насочва от 
същите хора, експерти, ангажирани с цялостното прогресивно 
развитие, вкл. изграждане на физическата среда след втората 
Световна война: политици, общественици, практици, учени и др. 
Успоредно с развитието на теориите за срочно планиране, с 
практиката по урбанистичните теории, опазването на исторически 
ценности получава своя теория и практика. Поредица от 
наднационални документи лансират констатации за ролята на 
наследството в съвременната среда; препоръки, резолюции и 
намерения за неговата социализация. Нарастващият обем 
* Етапът, в който една система започва да ползва по-голямата част от 

ресурсите – собствени и външни, за защита, а не за развитие, е начало 
на деградацията на тази система. 
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документация води до тематичната му диференциация и 
разностранно профилиране на ангажираните експерти, както и до 
обезпокоителна бюрократизация на дейността. С въвеждането на все 
нови и нови класификации, постепенно вниманието се пренася от 
неговата оценка върху превенцията му. Обръща се внимание 
предимно на материалното и по-специално на недвижимото в 
различните му форми и проявления. Чак в последното десетилетие 
вниманието се пренася върху пейзажа и нематериалното 
наследство.* 

Темата за спасяване на наследството от достиженията на 
съвременната цивилизация постепенно става приоритетна в 
насоките за неговото опазване. Тя визира вече не само 
последствията от индустриализацията, но и загубата на традиции и 
технологии в свръхмодерността; отместване на фокуса от основната 
му познавателна и социална значимост – неговата комерсиализация; 
обезлюдяване на исторически зони; непознаване на исторически 
процеси; недостатъчност и неподготвеност на кадри; невъзможност 
или нежелание за обхватни държавни грижи; профанизация с форми 
на непремерена интерпретация; престъпления с културни ценности и 
др. Апелите за разрешаване на проблемите изразяват поредния нов 
страх на века – страхът от загубата на историчност и 
идентичност, и присъстват в почти всички международни 
документи, засягащи мястото и ролята на наследството в 
съвременната среда, издавани от края на XX век не само от органите 
на световните и европейски политически организации, а и от 
професионални съюзи и граждански сдружения. Препоръките не 
изясняват механизмите чрез които тази теоретична обезпеченост в 
сферата ще преодолее практическите бариери на времето. 

Констатациите за негативното влияние на съвременното 
развитие върху историческия ресурс са признание, че балансът в 
системата жизнена среда е вече нарушен и се търсят външни 
влияния за неговото възстановяване – напр. под формата на законови 
и технологични норми на защита. Докато закрилата на исторически 
паметниците от въоръжени конфликти и природни бедствия е начин 
да се възпре външно разрушаващо действие върху наследството, то 
консервативната му защита в процеса на развитие е пряка 
намеса в еволюционните механизмите, движещи прогреса на 
средата. Технологичното развитие и нарастването на населението, 
респ. покачването на изискванията и нивата на стандарти, ще 
продължава да прогресира и не се очертава близък техен застой - 
поне към днешна дата. Което означава, че и мерките за опазване на 
* В основния текст на дисертацията са упоменти ангажираните 

международни организации и са разгледани подбрани документи, 
водещи до така изказаните и последващи в тази точка изводи. 
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наследството – т.нар. външни влияния върху системата, ще 
продължават да се разрастват експоненциално на прогреса в 
окръжаващата го среда. Това „безкрайно“ нарастване на влиянието, 
изразяващо се във все по-разширяващ се набор от рестриктивни 
мерки и форми на контрол, в някой момент ще премине границата на 
ползотворност, а може би вече я е преминало. Тенденцията 
противоречи и на заложените още в първичните интеграционни 
документи на континента намерения – за постепенно осъзнаване и 
активиране на национално и общностно отговорни дейности в 
сферата „отдолу – нагоре“, а не постоянно чрез механизмите на ЕС и 
чрез вътрешнодържавни регулации. Фактът, че обратната тенденция 
продължава, предпоставя все по-голямо дистанциране между 
институционалността и масовата оценка за значимостта на тези 
действия. 

II.3.5. Двайсет и първи век – поредният „нов“; преходност и 
новаторство по света и у нас. 

В началото на XXIв. се оказваме изправени пред още и 
неочаквани за уж вездесъщите наука и техника проблеми. 
„Информационният век“, както и „технологичната епоха“, 
„глобализацията“ и „либерализацията“ започнаха дълго преди края 
на предното столетие. А „всеобхватни“ постижения не се очертават, 
напротив – като че ли сме в самото начало на грандиозни 
политически и обществени трансформации. Като че светът се е 
устремил с пълни сили към някакво митично общество на „народния 
капитализъм“, при което всички са частни собственици и всички са 
богати. Всеобщото благоденствие в едно свръхинформационно 
общество, ведно с общата теория за глобализация се очертават 
поредните полу-футуристични, полу-демагогски „приспивателни за 
масите“ - позабравени за около половин век. Днес може би вярваме, 
че поредната фикция е най-после реалност. Оказва се, че в „най-
умния“ XXIв., живеем в един странен свят, в който отказваме да 
приемем очевидни реалности и отново се нуждаем от илюзии. 
Човечеството винаги се е нуждаело от илюзии. Това проличава и в 
периодично сменяните стилове в изкуствата през вековете – тези, 
продукт на нови техники и разбирания, по правило се заменят от 
реакционни и романтично насочени. Следва ли от това, че днешните 
общества се нуждаят все по-малко от култура и изкуства, и че 
настоящият век ще се окаже по своему романтично отричащ 
предходния, или пък – че се нуждаят от култура и изкуства, 
създаващи илюзии и футуристични представи? Намираме се пред 
сериозно предизвикателство - преди да сме разбрали същността на 
модерната култура на ХХв., трябва да се опитаме да разберем 
същността на една нова, заплашваща да преобърне досегашните 
ни представи за реалност. 
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Общественото съзнание винаги изостава в оценката си за 
технологичния прогрес и променящите се социално-икономически 
взаимоотношения. Смисълът на битието, ценностите, в които е 
въплътена културата, изгубват своята значимост преди да са били 
разбрани и оценени по достойнство. В теориите и изобщо в сферата 
на онтологията се извършват мащабни процеси в стремеж към 
осъзнаване текущите цивилизационни трасформации. В този аспект 
на ментални трансформации се променя и отношението към 
наследството изобщо – към традициите, към заветите на родителите, 
учителите, към ценностите на нацията. Бързите обществено-
икономически промени след средата на XX век допринасят за 
утвърждаване на разбирането, че онаследеното е полезно 
предимно с утилитарния си ресурс. Оше по-категорични са 
поколенията в отрицанието на морала и познанията, завещани им от 
предците. Новата естетика подтиква инстинктивния стремеж към 
свобода и потребност от самодоказване на всяко ново поколение, дал 
основания на Хегел да прокламира два века назад, че „прогресът на 
човечеството минава през отърсване от историята му“. 

Живеем в изключително материалистично общество, чиито 
нагон към фикции не е идеализъм, а търсене на идеали, подтикван от 
инстинкт за самосъхранение – съхранение на необходимостта от 
вяра: вяра в Бог, вяра че все пак някъде има някакви идеали, вяра, че 
някой все пак направлява безидейното съвремие. Днешният 
материализъм не е просто стремеж към придобивки, а произтича от 
това, че духовната дейност е опосредствана от материални 
проявления в средата. Идеализмът не може да се примири с факта, че 
светът на съзнанието и на духовните ценности не може да се 
осъществи в предметната реалност. Информационната епоха създава 
илюзията, че е на път да примири тези противоречия, 
опредметявайки илюзиите. Изследванията на феноменалния свят, 
разбирани досега като абстрактни модели на действителността, вече 
придобиват осезаемост  – те не са просто модели, а опосредстват 
самата действителност; вече можем да я „видим и пипнем“ и да 
„живеем“ в нейното пространство. Поради това, класическите 
емпирично-аналитични подходи за оценка на средата тепърва 
ще изпаднат в капан да изследват не действителността, а 
натрупващите се представи за нея, ако не се промени дискурса на 
възприятието ѝ и не се заложи на феноменологичните и социалните 
ѝ аспекти. В липсата на нови идеологически принципи и търсенето 
на неексплоатирани до сега духовни ниши е и основата на 
галопиращата днес тенденция да се имитират исторически образи – 
„величествени“ древни обекти и селища, населяващите ги антични и 
митични герои и преживяването на техните подвизи. Въпреки, че все 
още не е отчетено като физически застрашаващо културното 
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наследство, може да се приеме, че явлението е равнозначно на 
загубата на автентичност на недвижимите обекти – своеобразна 
хипотетична реконструкция на елементи на материално и 
нематериално наследство. 

В тези етични разногласия особено уязвимо е 
недвижимото наследство – поради нарастващата му застрашеност 
от физическа амортизация и ерозията на времето, докато текат 
ментални трансформации в търсене на нови идеи, но и поради 
неразривната му обвързаност с останалите форми на културното 
наследство, чиито загуби или промени в отношението към тях се 
подценяват и се приемат някак естествено и с презумпцията, че 
бидейки нематериални: традиции, фолклор, религия и др., са по-
лесно възобновими – при наличие на запис, вярна методика и 
достатъчни усилия. В основата на това разбиране е 
отъждествяването на възобновимост с интерпретация и грешната 
преценка, че тези ресурси не се влияят от променящата се физическа 
обстановка и не се отчита застрашеността им от нови фикции. 
Недвижимото наследство – това е националната архитектура. Тя 
е в непосредствена, а не само ситуационна зависимост от бита и 
традициите на народа, и не само по отношение на материали и 
занаяти, чрез които е създавана, а е отражение и на семейния и 
религиозен дух, на общностната комуникация и др. - широк набор от 
ирационални компоненти на жизненото пространство на 
ползвателите. Загубата на традиции е загуба на отношението към 
средата. Подмяната на естетика е част от загубата на традиции. 
Потапянето в измислени светове притъпява усета за 
историчност. Негативните промени в изразността на средата, 
съчетани с бум на чуждестранни културни влияния и деградацията 
на свои, заплашват личностната и национална идентичност. Темата 
за опазването на нематериалното наследство обаче е дистанцирана от 
нарастващия към края на XX век обем тезиси за съхранението на 
недвижимото. Двата компонента обикновено се разглеждат отделно 
– на различни форуми и с различни програмни документи. 
Доколкото след 90те години са вече проведени редица инициативи в 
насоки идентифициране и съхранение на форми на нематериалното 
Световно наследство, то за неговата интерпретация и интеграция в 
съвременни изяви, възникват обективно непреодолими пречки, 
произтичащи от самата му същност – съдържанието на 
невъзобновяемия човешки фактор. Колективната памет за средата, 
която е животворна тъкан за съхранение и развитие на традициите и 
общностните теми и взаимоотношения не се записва, и нейната 
загуба прекъсва процеса на предаване на нрави, поведение и 
светоусещания, както и на голяма част от емпиричните знания за 
обекти на наследството на дадена общност. 
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Намеренията за преодоляване на отбелязаните негативи в 
променящото се състояние на жизнената среда се интензифицират в 
края на XX и началото на XXI век, като политиките се 
преориентират към задълбочаване на образованието, обучението и 
инициативността в сферата на опазване на ценностите. Процесът е 
част от галопиращото продуциране на резолюции и препоръки, 
адресирани към правителствата и обществата. В типичния за времето 
глобалистичен стил, препоръките са принципни и се 
„конкретизират“ в: „намиране на специфични приложения (на 
директивите) на местни нива“, „конкретизиране на проблемите“, 
„хармонизиране с национални законодателства“ и т.н. Докато в 
същото време, трудно решимите проблеми са точно на национални и 
местни нива. Прави впечатление, че първоначално продуцираните 
документи (около 60те год. на XXв.) са продукт на явен придобит 
опит и осъзнати проблеми, които е трябвало и вероятно е можело да 
се решат комплексно - с общи международни усилия и подкрепа чрез 
широки интердисциплинарни методи, но задълбочаващата се 
проблематика вече прави подобен подход невъзможен. По този 
начин, съвместните политики се насочват към теоретизиране, а 
не към търсене на специфични подходи, а и без това огромният и 
нарастващ обем специализирана информация постепенно се 
превръща в трудно манипулируема емпирична база данни от обекти 
и констатации, а не набор от конкретни мерки, и остава изолиран от 
практиката в редица тясно професионални сфери. 

Тенденцията е в контекста на всеобщите промени в 
културните нагласи, следващи обществено-политическите процеси. 
Докато до XIXв. науката е почти лично занимание, развлечение и 
мода, то през него е вече практическа цел. Днес, разпространението 
на теориите не е само чрез нарочни образователни и обучителни 
методи, а следва масовия процес на предлагане и общодостъпност. 
Светогледът се променя. Тези метаморфози довеждат за около сто и 
петдесет години науката и културата до днешното им позициониране 
между консуматорство и маргинализация. Презадоволяването търси 
облекчение в бягство от сериозно натоварващи съзнанието процеси. 
Общите, глобалистични теории и констатации се приемат 
декларативно, трудно, и често неохотно се детайлират към локалната 
проблематика. Необходимостта от преосмисляне на подходи и 
формулиране на специфични мерки към конкретни заплахи за 
наследството, за която цел да се активира и обществено съзнание, 
което така и не се случва след изначалната оценка за неговата роля 
за съхранение на ценностите, се подчертава все по-често на 
международни форуми. 

Между 2008 – 2011г. Комитетът за Световно наследство към 
UNESCO продуцира неколкократно актуализиран „Стандартизиран 
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списък на фактори, влияещи върху изключително универсалната 
ценност на обектите на Световното наследство“, или т.нар. „Списък 
със заплахи за наследството“. Списъкът от 2011г. съдържа 14 
основни раздела*, всеки един от които насочва към конкретни 
заплахи. Общо, те са около 400 и не са степенувани по значимост, 
масовост и разпространение. В последните години, този списък се 
модифицира, като заплахите се групират по общи признаци в 
зависимост от формите на наследство, които засягат. Стряскащо е, че 
изчитайки го, почти не се сещаме за елемент на съвременната ни 
среда, който да не влияе в някаква степен негативно на 
съхранението на историческото наследство в нея. Ако си 
представим и мерките, които ще се наложат срещу всяка от 
заплахите, и инструментите за прилагането им, то неговото опазване 
се очертава не просто като обществено ангажирана и отговорна 
дейност, а като самостоятелна индустрия – със своя теория, 
образование, технологии и производства, законодателство, политики 
и управление, раздели и логистика, които работят конкретно в негова 
полза. Индустрия, която от една страна обогатява човешките 
дейности и ангажира широки обществени сфери, но от друга 
страна работи не за развитие, а за превенция от развитието на 
индустриите, обслужващи постоянно повишаващите се 
стандарти и изисквания на същото общество. 

II.3.6. Историцизмът в родна обстановка – кратка 
ретроспекция на XX и XXI век. 

Историцизмът винаги е присъствал в родната архитектура по 
някакъв формален начин – още от романтично-еклектичните унеси 
от края на XIX и началото на XXв. Той е откриваем основно в 
комбинацията на изразни средства – в съчетанието на най-ярко 
разпознаваеми фрагменти и детайли, и колорит. Не бе израз на 
традиционни строителни похвати, техники и бит. „Националният 
аспект“ в социалистическия реализъм пък бе скромната изява на 
някои от тези позабравени в десетилетията елементи. Последният бе 
по-скоро специфично отражение на социализма на местна почва. 

Проследявайки развитието на архитектурната практика у нас, 
се налага впечатление за епизодичност и непоследователност в 
оценката на историческите стойности на средата. След началото на 
XIXв. някакво специфично родно и масово творчество бързо се 
разпростира у нас – в малките планински селца и градчета, и 
облагородява до края на века богатата и все още самобитна градска 
архитектура. Непоследователност и колебливост откриваме в 
приемането на актуалните архитектурни стилове от тогава и до сега. 
По-осезаемо е това в късните етапи на романтичния ни период, 

* Изброени в основния текст на дисертацията. 
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докато в началните подражателството и творческите интерпретации 
дават по-силни индивидуални резултати. 

За разлика от непоследователните изяви на изразност в 
историческите ни територии,  теорията за опазването на културните 
ценности и специализираната практика за тяхната реставрация 
достигат в периода от 70те до 90те години м.в. до забележителни 
нива, в съзвучие с продуцираните в този период междунарони 
документи и развиващите се световни тенденции. Съществува 
разбиране, че тези достижения са в голяма степен резултат на 
субективни – продукт на личностни и идеологически цели, и за 
краткия период не успяха да се интегрират в общата логика на 
развитие на родната архитектура, а формираха специфично 
ограничена професионална ниша, както е възприемана дейността и 
днес – вече следствие на тоталната преоценка на философията и 
методите на архитектурната професия. И днес механично се приема, 
че осмислянето на контекста на заобикалящата среда има резон само 
когато в нея има „паметници на културата“ с дефинирани режими за 
тяхната защита, и тогава трябва да се изпълнят задължителни 
процедури, за да се „съобразим“ с този контекст. Резултатът е 
несинхронизирано разнообразие от визии и форми, което също както 
и политическата реторика, и икономическият „либерализъм“, 
побърза да отрече плановостта на 45-годишния социализъм. Има 
много основания да се смята, че последният обезличи цели селища и 
градски центрове, а в по-ранен период нанесе непоправими щети и 
на историческото наследство и изгони хората от родните им места, 
прекъсвайки бита и традициите им. Но аз поне не се сещам да е 
оставил карикатури в градския пейзаж, в каквито днес се превърнаха 
и най-представителни места в селищата ни. Тези „постижения“ не са 
заслуга само на отделни смайващи архитектурни решения, но и на 
цялостното третиране на средата като фон за максимална показност 
на политикантстване, печалбарство, „освободеност“ и 
индивидуализъм - имайки пред вид и монументалните реклами 
(някои от които малоумно неадекватни), „клек-шоповете“, гаражната 
и улична търговия и всичко останало познато ни, при вече 
традиционно ниската благоустроеност и хигиена по улиците. 

 
 II.4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ РЕТРОСПЕКТИВНИЯ АНАЛИЗ 

Вродената обвързаност на човека със средата го подтиква към 
доминация в търсене на по-добри условия за живот и защита, в който 
стремеж средствата за това са се преосмисляли през вековете. За 
постигане на тази витална цел и чрез тези средства, притежателите 
им безотговорно са трансформирали онаследената среда, и са влияли 
върху записа на историята ѝ с хилядолетия, и въпреки това са ни 
оставили шедьоври и познание за нея от най-ранните периоди на 
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създаването ѝ. Около двестагодишният процес на осъзнаване на 
нейната културна стойност, трябва да преодолява поетапните 
проверки на времето за абсолютна правилност на подходите за 
това, особено при днешните социо-културни противоречия. 

Всеки един от изследваните в раздела културни преходи е 
характерен с промени в пространствената обстановка на обитателите 
и съответно – с промени в заварената материална среда, които до 
XIX век са основно загуби – нейни разрушения, изоставяне, или 
подмяна и преизграждане. За съхранение на средата са били 
необходими - в рационален аспект: удобно разположени, 
функционално пригодни и здрави заварени физически обекти в нея, а 
по-късно – и икономическа целесъобразност от съхранението ѝ. В 
ирационален аспект: с течение на векове, интуитивният 
прагматизъм еволюира от подсъзнателен усет за скритите в 
старините и традициите родови връзки; през ползата от 
идеологическата им стойност; откриване на познавателната им 
и презентативна стойност, и надграждането му до осъзнаване на 
комплексната значимост на ценностите, която трябва да се 
предаде и на следващите поколения. Последното може да се 
приеме от една страна като вродена грижа за собственото поколение, 
а от друга – като етичен процес, резултат на културното развитие на 
нация или общност. Обществото - бидейки организирана на общи 
принципи група от индивиди с различен профил и статус, но 
изразяващи единни интереси и ценности, целенасочено и 
последователно теоретизира и практикува опазване на 
историческите си ценности по-малко от век. Имайки пред вид 
колко е кратък на фона на дори познатата ни европейска 
история и колко бурно е протекъл този последен период от нея, и 
че продължението му не се очертава спокойно и прогнозируемо, 
не са неразбираеми днешните противоречия в търсене на 
приемливия баланс между съхранението на наследството и 
развитието на жизнената среда. Сред тревогата от все по-
нарастващия обем заплахи за това наследство, а и за обществото като 
цяло, загубата на познание и прекомерното разпространение на 
превенции налага все повече ограничения върху еволюционно 
съхранените му витални (ирационални) компоненти. 

Авторът на изследването е привърженик на тезата за 
непрекъсващото цивилизационно развитие на континента с 
конкретни, въпреки все още не напълно изяснени и доказани корени 
и причинно-следствени връзки, които предпоставят и 
трансформациите в материалната обстановка, независимо от 
прояви на внезапност, цикличност и застой в тези хилядолетни 
процеси. Респектирайки официалната историография, от Древна 
Гърция до Барока приемаме постъпателна приемственост в 
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изразността на средата. Този период е тук определен като до-
институционален в развитието на европейската култура и се 
характеризира с неосъзнаване смисъла (днешния смисъл) на 
историческите следи. Френският Класицизъм (началото на 
институционалния период) налага научното осмисляне на историята, 
но с това и да отрече част от нея. И тъй като най-трудно ще заличи 
материалните ѝ следи, поставя архитектурата на последно място в 
класацията на изкуствата (първоначално дори не я поставя). С 
институционализирането и интернационализирането на културата и 
поставянето на науката в основата на прогреса, все по-образоващият 
се европеец започва не само съзнателно да съхранява историята, но и 
съзнателно да я ревизира и пренебрегва. Около век след това тече 
циклична и все по-интензифицираща се смяна на настроения – бавно 
отмиращият класицистичен уклон в изкуствата мъчително отстъпва 
пред технологичната естетика. Победата на последната е в 
Модернизма, който изначално зачерква всичко „старо“. По същото 
време се поставя началото на днешната теория и практика по 
опазване на ценностите. Последващите съвременни стилове и 
течения не се интересуват от нея и ползвайки свободата на теориите 
от ограниченията на харти и закони, експлоатират историческите 
визии за целите на самоизтъкването си. Урбанистиката не се 
интересува от развитие на наследството. Подмяната на инвенция с 
реакция продължава като непрекъснат процес от Класицизма насам. 
Опазването остава като паралелна и противоборстваща с 
мейнстрийма платформа. От около три десетилетия не e определим 
нов, пореден качествено изявен стил в архитектурата. Но не и 
промени в платформата на опазването. Не са ли точно днешните 
прояви на алиенация, имитативност и виртуализация поредната 
очертаваща се реакция срещу историцизма? Както и неразбирането 
на смисъла на материалните следи, или на някои от тях - 
унификацията им към днешни стандарти? Трудно ще си отговорим с 
днешния поглед върху явленията. Предпоставките като че ли са 
налице – налага се поредната цикличност, но с други средства и с 
други изяви. 

Не можем да променим обективни процеси; може да ги 
забавим, ускорим, или пък да ги усложним с най-добрите си 
намерения. Не може и да сме сигурни в техните основания - 
традиционно разсъждаваме с отмиращи категории. Може да се 
опитаме да осмислим на кои причини може да влияем в частност; 
кога и как да предодвратим негативни последствия. Приемайки 
нуждата от преоценка, или поне от периодичен преглед на подходите 
за опазване на наследството - в контекста на непоследователността и 
неизяснеността на днешни науки и теории, авторът се стреми да 
филтрира общовалидните изводи на концептуални нива към търсене 
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на практични решения, които с реални инструменти да преодолеят 
установени неблагополучия в родната практика при интегриране на 
недвижимото наследство в развитието на средата. Те се очертават 
като резултат от несъвършенства в национален аспект, но тяхното 
натрупване и липсата на институционална ангажираност, обществена 
реакция и експертна готовност са част от индикациите за 
всеобхватност на проблема. По-нататък материалът се съсредоточава 
върху прагматичната изява на тази проблематика, съдържаща се в 
реално изработвани и прилагани документи в сферата. В контекста 
на хипотезата за непълноценност на урбанистичните подходи към 
необходимостта от отворено планиране на исторически терени, се 
търси възможност за прилагане на различни или единни средства за 
въздействие в различните устройствени нива. Подробното 
изследване изяснява възможностите за решения на базата на 
познатите методологически похвати. 

В търсене на обективни показатели за качествата на средата 
се сблъскваме с липсата на знания за исторически периоди. Често ни 
убягва вярната насоката на търсене на тези знания. Изучаването на 
историята винаги е било повлияно от господстващи и стремящи се 
към доминация групи и общности, поради което остава познание 
изключително за бита, събитията и архитектурата, свързани с тях, и 
това е една от причините за създаденото впечатление на внезапност 
и скокообразност на отминали процеси и явления, или за не-
проявяването им на места – не познавайки и не отчитайки ролята и 
средата на останалата по-голяма част от хората в засегнатите 
периоди. По този начин се аргументират „върхови“ постижения и 
шедьоври. Елитарната архитектура, която уж би трябвало да 
генерира всичко ново и прогресивно за времето си, и дори да 
провокира подмяна на остарели естетически категории, вместо това е 
действала като негова спирачка в дълги времеви периоди, в стремежа 
си да изяви показност и стабилност чрез присъща монументалност, 
обявявана за универсална и вечна. В широк обхват от тези периоди 
въпросните народностни материални и духовни следи обективно са 
изчезнали, което не дава пълнота на оценката им и на изводите за 
значимостта на приносите им в цивилизационното развитие. Там, 
където времената са били относително мирни и спокойни, може да 
оценим такива с векове съхранени примери и влиянието им до днес, 
въпреки че – отново, те са спорадично проучвани и изучавани. 
Недооценявано е, че именно последните съхраняват прогресивните 
следи на предците, като дори естетиката им е близка до 
художествения усет на техните наследници. Възниква принципен 
въпрос: кое е присъщото наследство на средата и неин ресурс за 
развитие – представителното, или следите на народностното, които 
са най-съдържателни, но и най-застрашени и най-малко обгрижвани? 
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Въпросите касаят и нематериалното наследство – като смислова 
основа на материалното. 

 
III. ТРАНСФОРМАЦИИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РЕСУРС В РАЗВИТИЕТО НА 
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 
III.1. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ДЕЙНОСТТА ПО ОПАЗВАНЕ НА 
НАСЛЕДСТВОТО 

Следвайки насоките на изследването, дефинирани в първия 
раздел на материала и изводите от предходния, в последващия 
раздел са анализирани подбрани по вид и типология практически 
примери. В неговото начало са накратко систематизирани основни 
аспекти на методологията по опазване на ценностите. Изтъкват се 
нейните несъвършенства, а чрез преодоляването им се търсят начини 
за изграждане на подходи, даващи възможност за включване на 
недооценяваните ѝ иманентни качества в бъдещото ѝ развитие.  

III.1.1. Международна система по опазване на наследството. 
На наднационално ниво опазването на културното наследство 

се осъществява пряко – от органите част от, или оторизирани от 
световни и континентални организации по силата на 
международното право, и непряко – чрез ратификацията на 
продуцирани от предните документи в законодателствата на отделни 
държави и чрез междудържавни споразумения. Отделни групи 
организации, чиито действия са регламентирани в международното 
законодателство са: междуправителствени организации, 
международни професионални (съсловни) организации, академични 
институции, неправителствени организации, издателски структури, 
източници на целево финансиране, корпоративни спонсори. Всяка от 
тези групи субекти извършва дейности, касаещи нейната конкретна 
сфера на правомощия и ниво на субординация. Органите за 
регламентиране, провеждане и управление на дейността по опазване 
на културните ценности (предимно в Европа) са част от първите 
четири групи организации. Документите на органите от най-
високото – междуправителствено ниво, имат приложимост в 
законодателствата на държавите-участнички посредством 
задължителност, ратификация и консултативност. Задължителен 
характер имат само конвенциите – междудържавни и 
междуправителствени спогодби, като принципно и в тях се залагат 
условия за промени, етапност при ратификацията и възможности за 
денонсиране. Останалите групи организации играят все по-важна 
рола в прилагането на резултатите от работата на първите четири – 
изготвяне на документи, реализация на изследвания и конкретни 
консервационни дейности, образование и популяризация и т.н. В 
продуцирането на тези документи са открити непоследователност и 

РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА С ИСТОРИЧЕСКИ РЕСУРС 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23intergov
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23prof
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23aca
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23aca
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23ngo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.umass.edu/chs/resources/organizations.html&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhhdpRSWlWyeegiPpBCnhvNM_kvq0g%23funding


51 
 
късно ангажиране с проблематиката на някои (ирационални) 
аспекти на наследството, както и неяснота в приложението на 
препоръчваните мерки на местни нива. 

III.1.2. Национална юрисдикция – субординация към 
международното законодателство, вътрешни противоречия 

Социализацията на недвижимото наследството – като елемент 
на цялостната система по неговото опазване на територията на 
България, се осъществява по реда на Закона за устройство на 
територията и във връзка с разпоредбите на Закона за културното 
наследство. Двата закона би трябвало да се допълват и да не си 
противоречат, доколкото първият конституира нормите за развитие 
на териториите, вкл. на тези с историческо наследство, а вторият – 
нормите за тяхната защита, в частност. В нормативната система са 
интегрирани наредбите, изясняващи реда за приложение на тези 
закони, както и текстове от други документи от националната 
юрисдикция, разгледани в основния текст. 

Държавата е ратифицирала основните международни актове в 
областта на опазване на културното наследство, които съгласно 
Конституцията са част от вътрешното право на страната. България бе 
модел на ангажираност, вкл. в международен аспект между 70те год. 
на XX и началото на XXI  век. Подценяването на дейността днес ни 
поставя в противоположния край в таблицата на европейските 
държави. Съществуват множество вътрешни противоречия в 
законодателството – предимно между ЗУТ, ЗКН, ЗЗТ и ЗООС. Всяка 
последваща промяна в тях не реагира адекватно за тяхното 
усъвършенстване. Противоречията в текстове от законите, 
регулиращи опазването и устройството на различните видове 
защитени територии, не може да се определят като основна причина 
за неблагополучните резултати в тази сфера у нас. Такива 
противоречия, както и по същество непълноценни разпоредби в 
националната юрисдикция, обаче се множат с времето, при 
неизчистените своевременно пропуски в нея. По-съществено е обаче, 
че в основата на тези недоразумения стои липсата на ясна 
философия и то не само фрагментарно отнесена към сферите на 
опазване на природна среда, културно наследство и др., а и такава 
обединяваща отношението към ценностите на жизнената среда 
изобщо. 

III.1.3. Методология и методика за опазване на културното 
наследство в България. 

Методологията за опазване на културното наследство е 
съвкупност от познания за цялостната система от теории и 
документи, принципи (методи/подходи) и средства (техники), 
процедури и процеси в сферата на дейността. В България спорадично 
се появяват различни документи и образователни дисциплини, 

РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА С ИСТОРИЧЕСКИ РЕСУРС 



52 
 
озаглавени методология/методика, но по-скоро касаещи отделни 
видове наследство, или анализиращи отделни аспекти на работата с 
някои видове ценности. Отделни фрагменти на дейността по 
опазване на наследството се развиват некоординирано. Част от 
примерите са нормативните противоречия, които не просто съдържат 
недомислици, но в различна степен изкривяват смисъла и 
отношението към засегнатите ценности. Проблемите не са само в 
синхронизацията на документи и норми; от десетилетия се 
коментират: некоординираност в процесите по разкриване и 
експониране на археологически ценности; различия в подходите на 
археолози и архитекти към теренната консервация, както и изобщо в 
експозиционни принципи; оспорват се методи на теренни 
проучвания, чиито грешки влияят съществено върху оценката на 
оригиналите; спори се за адаптацията като метод за съхранение на 
качествата на наследените обекти и тяхната среда и т.н. 

За липсата на осмислена методология по опазването на 
ценностите причините не са само в липсата на единна философия и 

национална стратегия, но и липсата на 
опит и яснота при формирането ѝ. В 
контекста на тезата на настоящия 
дисертационен труд, едно от 
съществените последствия са 
пропуските в познанието за същността и 
причинно-следствените връзки в 
процесите, трансформирали жизнената 
среда и отделните обекти в нея, както и 
много често - обективната липса на 
информация за широки исторически 
периоди. Отделно от това – дори и при 
достатъчно от предните данни, тези оценки 
се правят много често формално – по 
количествени критерии, като се залага на 
физически аспекти на съхранение на 
оригиналните следи. Тези обстоятелства, 
освен че рефлектират върху сигурността и 
дългосрочния ефект на прилаганите 
методи, допускат и голяма доза 
субективизъм още при идентификация на 
ценностите, а по-нататък и върху 
вземаните решения за социализацията им. 

Като теория на дейността по 
опазване на наследството популярно 
разбираме целия набор от документи и 
съждения, водещи до логически модел 
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(методика) за реализацията ѝ. Доколкото тези документи и съждения 
са придобили значителен обем, а приетите логически и практически 
модели за опазване на различни видове ценности са дълго и рутинно 
прилагани, се счита, че тази теория е достатъчно изпитана и 
пълноценна. У нас има такава, която е общоприета в кръга на 
експертите в тази област. В най-общ вид тази методика се съдържа в 
поредица текстове на ЗКН (чл. 8(1) от закона и др.).* 

През годините у нас се появяват 
изследователски трудове, добавящи 
приноси към изграждането на единна 
методика за опазване на наследството 
(подбрани от тях – разгледани в основния 
текст на дисертацията). Те засягат отделни 
негови видове и аспекти, и обикновено са 
изведени от конкретно подбран кръг 
емпирични проучвания. В опитите за 
систематизация на единни подходи се 
засяга широк диапазон от категории и 
норми в сферата, но предимно поотделно 
разглеждани, което е индикатор за 
сложността на проблематиката, и може би 
за недооценяването ѝ. Създава се 
впечатление, че в някои търсения се 
подхожда интуитивно и се продуцират 
несистемни изводи, които се представят за 
общовалидни. Вероятно самата теория на 
наследството се нуждае от диференциация 
на подходите, пред вид изключително 
нарастналия и продължаващ да нараства 
обем от списъци и понятия в тази област. 
На нивото на некоординирани изследвания 
у нас и механично натрупване на идеи, 
трудно може да се очаква създаването на 
универсален метод, или на реципрочни 
методи за оценка и социализация на 
различни видове и типологии ценности, а 
вероятно такива не са и необходими. 

Все пак, прави впечатление 
приоритетната насоченост на повечето от 
изследванията към урбанистичната 

* В основния текст на дисертацията са анализирани текстове от ЗКН, 
ЗУТ и др. документи от законодателството на страната, касаещи 
опазването на културните ценности, вкл. несъвършенствата и 
противоречията в тях. 
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проблематика и работа с възможно най-широк обхват ценности. 
Урбанистичните нива продуцират модели за цялостен (поне 
нормативен) подход, от чиито показатели са производни приложими 
към конкретните обекти параметри при планиране на средата. Това 
разбиране е заложено и в по-нататъшните насоки на изследването. 
Във връзка с предното, трябва да отчетем и някои аспекти в 
състоянието на урбанистичната наука. Нейни компоненти са част от 
методологията за опазване на наследството, а приобщаването му към 
съвремието се извършва с нейния инструментариум. Урбанистиката 
търпи бурно развитие в последните десетилетия, но основно в насоки 
за теоретизиране на явленията и търсене на нови средства за 
моделиране на подходите, без огромната част от тези теории да са 
приложени на терен, или резултатите от тях са все още недостатъчно 
показателни. Опазването на наследството не присъства като отделна 
тематика в тези насоки – то не е обособено като самостоятелна 
наука, а е органично интегрирано в методите за извличане на 
основни характеристики на средата, анализирани в контекста на 
прогнозите за развитието ѝ. Основен принос в тези анализи имат 
социалните и исторически науки. Доколкото трудовете в тези 
области трудно се адаптират към реалната практика, то ползваните 
от тях модели по-успешно могат да бъдат приложени при фазите на 
диагностициране в устройственото планиране, докато зачитането на 
социокултурните показатели при прогнозиране на развитието си 
остава високо оценена, но практически неизползвана в наложената 
практика, възможност. Състоянието на съществени елементи на 
средата не е заложено дори като поредност в изучаването ѝ: степен и 
динамика на функционално насищане; механизми за въздействие 
върху процесите на пространствено развитие; схема на отчитане на 
общественото мнение при формиране на концепциите и др. 
 
III.2. АНАЛИЗ НА ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ. 

По-нататък в раздела е изследвано доколко планировъчните 
процеси днес реално се съобразяват с протеклите и протичащи 
трансформации в различните съществени – исторически, социално-
икономически, административно-политически и др. аспекти на 
жизнената среда. Подбрани са примери от различни територии, 
илюстриращи аналитични и прогностични резултати в различни 
устройствени нива, което да позволи да се установи обща или 
специфична проблематика, като намерението е при всеки един от тях 
да се композират максимално въздействащите върху средата 
фактори. Прогресът и негативите в това развитие са съпоставени 
с континюитета или прекъсването на устойчиви процеси при 
подмяна или съхранение, респ. поддържането или загубата на 
характерни рационални и ирационални средови елементи: 
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физически параметри, общностни традиции и др. Въз основа на 
известни за момента практически приложими методи, са осмислени 
алтернативни подходи за интегриране на недооценявани иманетни 
качества на съхранената историческа среда в бъдещото ѝ развитие. 
След като неговото нормиране се извършва с ограничен специфичен 
инструментариум и средата подлежи на планиране чрез общи 
урбанистични методи и допуска включване и на други теории и 
науки, то на базата на рутинно прилаганата в сферата в страната, 
се ползват възможни методологически комбинации в търсене на 
насоки за развитие на по-широко приложима алтернативна, или 
адекватни промени в настоящата методика. 

III.2.1. Стратегическо планиране. 
Стратегическото планиране цели интелигентен и устойчив 

растеж в развитието на даден субект – фирма, организация, държава. 
То обхваща система от документи, чието разработване и изпълнение 
се основава на сътрудничество между органите за управление на 
субекта, икономическите, социалните партньори и гражданското 
общество. Считано е за най-високото ниво на управление в някоя 
сфера. Стратегическото планиране не е затворен процес, 
конкретизиращ крайни мерки и срокове за постигането на 
обозрими цели, а предполага необходимост от постоянно им 
осъвременяване и реакция на променящи се обстоятелства в 
един дългосрочен хоризонт. Такива стратегии са особени 
управленски документи, които самият съставил ги субект има 
правото, а и отговорността сам да актуализира своевременно. 
Логиката на такъв подход се базира на най-доброто познаване на 
средата и спецификата на управлението от субекта, както и в 
презумпцията, че ще осъществява постоянен вътрешен мониторинг 
върху развитието на собствената си стратегия. 

В противоречие на техния смисъл, определянето в ЗУТ на 
т.нар. концепции и схеми за пространствено развитие като 
стратегически планировъчни документи - възлагането, 
изработването, приемането и прилагането на които се извършва по 
реда на ЗРР, ги поставя в хибридно състояние, влияещи се както от 
промените в различни закони, така и от реалните обстоятелства в 
двете сфери. Те би трябвало да съвместят административно-
управленските намерения с бъдещото секторно планиране на 
териториите, в частност – за съхранение и интеграция на културното 
наследство. Трябва да отразяват една действително ясна философия 
в разработена национална стратегия, каквато към момента липсва. В 
състоянието, в което е това ниво на планиране в страната в момента, 
изработването им залага по-скоро на механичен сбор от емпирични 
данни, генерирани от по-ниските планировъчни нива, което не е 
следствие на плуралистичен подход („от долу-нагоре“), а на 
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административни и методически слабости. По този начин, общите 
устройствени планове – в различните им разновидности (по чл. 15 от 
Наредба 8) и с всичките им коментирани слабости, се явяват по 
настоящем основните планировъчни документи за устройство на 
територията на високи урбанистични нива. 

III.2.2. Устройствено планиране. 
Териториално-устройствената защита на недвижимото 

наследство (съгласно ЗКН) се реализира по реда на ЗУТ, с 
инструментариума на общите и подробни 
устройствени планове, чрез нормите, които 
те продуцират към съответните проектни 
нива – режимите за опазване на терените с 
културно наследство и правилата за намеса 
в обектите чрез инвестиционните проекти. 

С разработките на високи 
урбанистични нива, устройвайки защитата 
на културното наследство, практически не 
се планира развитието му. Продължава да 
се следва с десетилетия утвърдено 
разбиране, че когато интервенираме 
исторически терени, те не са обект на 
общата прогнозна методика, а 
планировката им се получава чрез един по-
различен, емпирично-статистически подход 
за генериране и описване на всички 
ограничения за намеси в тях. Общите 
устройствени планове предпоставят 
своеобразна „уравниловка“ на темите на 
наследството, представяйки ги като 
съвкупна, но изолирана система „културно 
наследство“ и с ограничен потенциал за 
пространствената им изява. Обектите и 
терените в тези планове са тематично 
групирани в т.нар. „функционални 
системи/зони“, но за разлика от останалите - 
които притежават собствени режими на 
развитие, на системата КН – притежаваща 
рестриктивни режими, това определение по-
скоро не съответства. Това поставя 
нормативни, а и психологически бариери 
при тяхното устройване. По-широки 
възможности допускат подробните 
устройствени планове. Но за тези обекти и 
техните терени идва една ограничителна 
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функционална и пространствена макрорамка от общите планове, 
като често се установяват и други, непредвидени в последните, 
необходимости. Това обстоятелство допълнително ограничава 
възможностите за адаптация (развитие) на исторически обекти и ги 
оставя приоритетно само под рестриктивните режими за тяхната 
защита. С особена тежест се изявява необходимостта от 
устройствено планиране на такива обекти и терени „от долу-нагоре“, 
и тъй като действащото законодателство не го предполага, то поне от 
предварително ясни инвестиционни намерения при изработване на 
общите планове, което е изключително трудно да се постигне – и 
пред вид дългосрочното им действие, и пред вид слабостите в 
местното управление. 

В ползваните по-нататък в материала примери са представени 
общи за съответните видове планове и територии методически 
аспекти на устройване на исторически терени. В основния текст на 
дисертацията те са детайлно изследвани - с последователен анализ, 
оценка и конкретизация на изводи относно най-общо до сега 
упоменавани противоречия и несъвършенства при прилагането им.  

III.2.2.1. Общи устройствени планове на община, част от 
община и селищни образувания. 

Въпреки че методиката за изработване и прилагане на общи 
устройствени планове от различен вид е единна, то в техните 
разновидности слабостите касаещи планирането на исторически 
терени се изявяват с различна пълнота, повлияни от типа и 
периодизацията на наследството в разните територии и дори мащаба 
на представяне на разработките. Подходът към историческите зони 
при планиране на извънселищни територии е предопределен от 
прилагането на режими за защита на изключително археологически 
обекти, пред вид приоритетното им наличие в тях. Методът не 
обективира ценностното съдържание на предните и в различна 
степен ограничава развитието на средата. В същото време 
предпоставя противоречия при нейното устройване и по-нататъшно 
планиране: 
• Историческите терени остават като случайни петна в 
земеделските и горски земи. Имайки пред вид, че социализирането 
на археологическите обекти излиза по правило извън периода на 
действащия и дори на няколко последователни плана, то тяхното 
незадоволително физическо състояние, съчетано с визията на 
необвързаност, налага впечатлението за разпокъсаност вместо 
интеграция, въпреки че последното е една от целите на плана; 
• В общите и подробни устройствени планове се дублират 
ограничителни параметри за намеса в средата на недвижими 
ценности, вместо по-високото планировъчно ниво да ги интегрира с 
режимите за развитие на практически дейности, а по-ниското да ги 
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конкретизира. Това подкрепя констатациите за по-скоро 
регулативния, отколкото директивен характер на общите планове и 
тяхната приоритетно статистическа вместо програмна роля; 
• Възможен подход към желаната интеграция на ценностите в 
съвремието би било илюстрирането в плановете на стратегически 
препоръки за развитие на системата КН, които по настоящем често 
просто се преписват в най-общ вид от други документи и отлежават в 
текстовата част на разработките до изтичане на плановия им период; 
• Като практически инструментариум на подхода може да се 
регламентират нов вид устройствени режими, групирани според 
изявите на приоритетни качества и проблематика на 
исторически обекти и терени. Подобен подход е в някои аспекти 
прилаган при изработването на общи устройствени планове на 
градове (някои по-нататък анализирани), по-тесният обхват, 
полифункционалността на терените и по-голямата подробност на 
които позволява конкретизация при диагностицирането на 
териториите и прогнозиране на развитието им почти до нивото на 
подробните планове; 
• Не на последно място – да се синхронизират по-преди 
коментираните в раздела понятийни и смислови разминавания в 
текстовете на различни нормативни документи. 

Проблеми които се изявяват при обвързване на 
стратегическите с практически нива при опазване на културното 
наследство, в контекста на сега провежданата държавна политика, 
произтичат от целесъобразността и реалистичността на залаганите 
мерки. Различните регионални особености предполагат 
вариабилност на резултатите. Илюстриран е (на по-предната 
страница) възможен алгоритъм на такъв подход, с ангажираните в 
него институционални и експертни звена. Резултатите от подбора на 
обектите и териториите и необходимите мерки и средства за 
социализация на средата им се отразяват в националните и 
регионални стратегии и планове за развитие. Такъв тип планиране 
може да се приеме като елемент на интегрираната консервация*, 
като двата процеса не се припокриват изцяло. 

III.2.2.2. Общи устройствени планове на градове и землищата. 
Изработването на тези планове следва аналогична на 

предните методика. Това са планове на значително по-ограничени по 
обхват територии. Функциите са диференцирани дори в една 
устройствена зона и това налага по-ясна конкретизация на 
проектните им показатели. Последното е заложено в самата 
методика, но според изказаните по-преди от автора съображения, то 
* англ. - integral conservation - тук понятието „консервация“ да се разбира 

в международно ползван смисъл, като програмен подход, а не като 
физическа реставрация на обекти на материалното наследство. 
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предпоставя някои от неблагополучията при развитие на 
териториите с историческо наследство. 

Разгледани са планове на най-големите ни градове – София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Сливен. Някои техни 
особености са упоменати само в сравнителен и статистически аспект, 
като основната насока на изследването им е в търсене на общи 
планировъчни способи за обемно-пространствена хармонизация на 
историческата среда – която най-обща характеристика е считана за 
една от съществените и постижими с методите на устройственото 
планиране характеристики на жизнената среда изобщо. Признаци, по 
които са групирани темите в анализите са: градски мащаби; 
съвременно развитие; обем и наситеност с н.к.ц. на териториите; 
типологични характеристики на наследството в централните части 
(историческа стратификация, вид, периодизация); социални 
конфликти; комуникации и др. Установената обща урбанистична 
проблематика на зоните е: демащабиране, нехармонични силуети, 
разностилие, неадекватни функции, а планировъчната: неизяснени, 
или липса на режими за развитие на терените с н.к.ц. (противоречия 
на ограниченията със съвременни функции и параметри на 
застрояване); дублиране на част от тях с режимите и параметрите на 
подробните устройствени планове и др. В развитие на тезата на 
материала и въз основа на изводите от предходния и този раздели, 
трансформациите на историческия ресурс в изследваните 
територии са изведени като основен фактор за запазване 
жизнеността на средата, чрез хармонизация на горните фактори. 

III.2.2.3. Трансформация на историческите ресурси. 
Изводите от предходната подточка дават насоки за 

систематизиране на устройствени показатели в анализираните 
територии с цел изграждане на техни „идеални модели“, които 
модели произтичат от саморегулацията на отворени урбанистични 
системи при съхранение на иманетните им качества. Съдържанието 
им включва вътрешноприсъщите системни механизми, гарантирали 
устойчивостта на средата в достатъчно познати предходни 
периоди. Фактически, това би бил моделът на развитие на среда до 
етап на драстични структурни промени на пространствените ѝ и 
функционални параметри. Един от основните въпроси, които 
изникват в случая е: с какви общи и специфични мерки може да се 
постигне „реалистичността“ на идеалните модели - чрез 
дефиниране на единни устройствени параметри в подбрани зони, или 
на част от тях; прилагайки пространствени инварианти (концепции) 
за развитие, без необходимост от дефиниране на оптимален 
териториален модел, или по друг начин. По-конкретната цел е да се 
установи в какви най-общи пространствено-функционални 
рамки може да се обезпечи развитието на териториите, като се 
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остави планировъчна свобода и възможности за избор и промяна 
на устройствени параметри в по-ниските устройствени нива, при 
съхранение на хармоничния облик и жизненост на 
историческата среда. 

По-долу са илюстрирани резултати от изследване на 
съхранени иманентни качества на средата в централни части на 

градовете Сливен, Варна, Пловдив и 
София. Проследени  са устойчиви и 
трансформиращи се компоненти на 
социалната и материална среда в 
развитието на териториите, посредством 
които градовете запазват своя генотип 
(съвкупност от своеобразни кодове, 
представляващи основните социо-културни 
и пространствени репери за развитието на 
средата). Съвкупността от идентични 
проявления (фенотип) е елемент на 
планировъчната структура на селищата, 
формираща техния своеобразен 
еволюционен урбанистичен модел. 
Неотчитането на тяхната същност е 
следствие непознаване на взаимовръзките 
между социо-икономическите и 
пространствени фактори, определящи 
дадено урбанистично развитие. 
Разрушавайки общностните стереотипи 
в дадена среда, трудно ще възвърнем 
позитивните нагласи към нея, дори в 
последствие да се погрижим за 
нарушената ѝ образност. Същото се 
случва и когато стереотипите са вече 
променени, но средата поради някакви 
причини не понася тяхната същност. 

Предложено е функционално и 
тематично групиране на терени с 
идентични исторически характеристики и 
хармонизиране на устройствените им 
режими в същия териториален обхват, 
което въвежда по-ясна логика при 
едновременно прилагане на 
устройствените параметри и 
рестриктивните изисквания на по-ниски 
планировъчни нива. Идентичността на 
правилата за устройване на хомогенно 
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застроени и пространствено обвързани площи предполага единство в 
подходите при планиране на големи квартали, групи от квартали и 
отделни имоти, улеснен контрол и в крайна сметка – по-голяма 
вероятност за постигане на хармонична обвързаност на 
историческата и развиващата се градска среда в обемно-
пространствен и художествен аспект. Преценено е, че подходът дава 
възможност да се постигне планово съхранение на пространственото 
единство на полифункционални територии с различна периодизация 
в централните части на градовете. Особено по отношение на тези с 
концентрация на историческо наследство, се очаква да се запази и в 
случаите на предстоящи намеси мащабът, цялостната естетика и 
духът на местата; да се осъществи плавен пространствен преход 
между съседни квартали с близки устройствени показатели. 
Подходът илюстрира възможност за прилагане на гореупоменатите 
алтернативен/специфичен тип устройствени режими - за групи от 
терени с исторически обекти, с единни параметри, създадени на 
базата на устойчивите рационални показатели и ирационални 
характеристики на тяхната среда. 

В селищни територии с приемствено развитие на плановите 
им структури се наслагват предпоставки за пренос на влияния от 
първоначално образуващите ги фактори. По-задълбочено в тази 
насока е анализирана централната част на гр. София, по известни до 
момента данни за историческото развитието на селището. 
Установените съответствия между морфологичните му и 
пространствени характеристики (социо-културни, управленски 

и др. фактори към планировъчни и 
функционални особености) се изявяват 
като закономерности, даващи 
възможност да се разчете произходът и 
на днешни явления (схемата в ляво). В 
частност, се анализира един от основните 
градски проблеми – архаичната 
урбанистична структура на града е пречка 
за развитието на централната му част при 
съществена промяната на обществено-

икономически условия, но разчитането на трансформациите ѝ може 
да подскаже насоки за ползотворни бъдещи такива.  

III.2.2.4. Подробни устройствени планове. 
Подробните устройствени планове (ПУП) са практически 

инструменти за реализация на инвестиционни инициативи и като 
такива би следвало да се приеме, че методиката на изработването и 
прилагането им е производна на съответната в по-високи 
устройствени нива и засяга основно процедурни взаимоотношения и 
принципи на намеси в средата в която се ситуират, отколкото нейни 
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оценъчни и прогностични урбанистични аспекти. Всички 
икономически, социо-културни, структурно-пространствени и др. 
макро-показатели в някоя проектна територия трябва да са 
предварително разчетени и оптимизирани на по-високото 
устройствено ниво, като приложими на по-ниското правила, норми и 
показатели. Несъвършенствата на методиката в сферата 
предпоставят възможности, а понякога и необходимост, да се 
пристъпи към планиране на територии основно или само с ПУП, при 
които се ползва и част от инструментариума на общите устройствени 
планове. Това бе особено разпространен подход в първите години 
след 1989г., при все още действащия ЗТСУ, противоречащ на 
променените условия в икономическото развитие и социалната 
организация в страната. Прилагаше се хибриден модел на планиране 
чрез т.нар. „схеми на зониране“, които съчетаваха аспекти на общите 
планове и разпоредби на подробните. В същото време схемите на 
зониране се утвърдиха като съществен елемент при работа със 
специфични територии, вкл. с културно наследство. Всъщност, при 
неактуалните данни, подавани от общите планове и при формално 
определяните в тях режими на устройство и защита на ценностите, се 
оказва дори задължително да се проучва състоянието на последните, 
преди да се пристъпи към изработване на планове за регулация и 
застрояване на такива територии. Практически се извършва 
повторение на анализа в по-високото устройствено ниво – в 
ограничена територия и с акцент върху показателите на 
наследството. Подходът, в различни вариации - в зависимост от 
конкретната територия, се е прилагал и преди, и продължава да се 
прилага, но също е пожелателен и не е регламентиран в законовите 
норми, изключая в някаква степен последни към момента промени в 
Наредба 8 на МРРБ и Наредба 4 на МК и МРРБ. 

По същество цитираните схеми на зониране се вписват в 
смисъла на изграждания в дисертационния труд модел на 
програмиране на развитието на жизнена среда с исторически 
ресурс. Обвързват се компоненти и на високите, и на ниските 
устройствени нива на планиране на териториите. От една страна това 
илюстрира нецелесъобразността от разкъсване на процеса и 
диференцирането му във времево и процедурно разкъсани проектни 
етапи; от друга – по отношение именно на територии с историческо 
наследство, те може да са задължителни, а може да са и най-удачен 
алтернативен на сега прилагания двуетапен подход. В този контекст 
са разгледани и подробните устройствени планове. 

а). Нормативни аспекти 
Отделни разпоредби по създаването на подробните 

устройствени планове се нуждаят от принципни промени и 
допълнения, но пред вид насоките на изследването, в основния текст 
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на дисертацията са подбрани и коментирани само отделни, имащи 
отношение към методиката за устройване на исторически терени, а 
не изобщо касаещи финалния вид и оформлението на плановете. 
Според чл. 110 от ЗУТ и начина на изработването и прилагането им – 
във връзка с чл.чл. 111, 112 и други от закона и наредби 7 и 8 на 
МРРБ, съществуват несъответствия между тяхното съдържание и 
практическия смисъл на приложението им, произтичащи от 
спецификата на историческите обекти в ситуиращите ги територии, 
касаещи: необходимост от планове за регулация на археологически 
терени; необходимост от планове за застрояване на археологически 
терени; целесъобразност от въвеждане на всички атрибути на 
застроителните планове за исторически терени, пред вид че в много 
случаи не е необходимо завишаване и дори изобщо нов запис на 
параметри на застрояване и/или на промяна на функции в тях. В 
повечето случаи планове за регулация се изработват единствено за да 
бъдат основа на застроителни планове за археологически терени – за 
да бъдат издадени съответните визи „за проектиране на реставрация 
и експониране“ и да се обезпечи нормативно предстоящия 
инвестиционен процес. Такива застроителни планове са също 
анахронизъм, доколкото в границите на археологическите ценности, 
а често и в охранителните им зони, не се допуска строителство. 

б). Смислови и съдържателни аспекти. 
Извън съображенията за урегулиране на терените на 

резерватите, плановете основно представят зониране на проектните 
територии и то най-вече по предварително определените режими за 
допустимост на функции в различните им участъци (режими за 
опазване на н.к.ц.). Отделни петна с параметри на застрояване 
обикновено само констатират наличието на съществуващи 
постройки. Така представените планове са по-скоро хибрид между 
общ устройствен и директивен план, по съдържанието и начина на 
изработването им. От друга страна, и в двата случая прецизността на 
определените им регулационни граници и функционален обхват са 
илюзорни. Както по-преди коментирано, наличието извън тях на все 
още неразкрити археологически обекти остава почти сигурно. 

Представените коментари касаят особено археологическо 
наследство, но не само. Практически се прилагат разработки с 
идентично съдържание в различни устройствени нива, на всяко от 
които изходните данни са непълни и недостатъчни за обявяване на 
един устройствен план като ясно регламентиращ бъдещи намеси в 
средата. Анализите засягат и третото съображение в предната 
подточка – за целесъобразността от въвеждане на всички атрибути 
на застроителните (а и на общите) планове за исторически терени, 
като приемем че такива са най-приложими във вече урбанизирана 
среда, а за извънселищна – за необходимостта изобщо от такива 
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планове, по настоящия им начин на изработване и прилагане. В ЗУТ 
съществува текст, даващ възможност за алтернативен подход – в чл. 
111 от закона се допуска изработване на „специализирани подробни 
устройствени планове за защитени и др. територии“. Текстът обаче 
се нуждае от конкретизация, или от ново определение. По същество 
тези „специализирани“ планове се изработват по задължително 
приложимите за всички други изисквания за обхват и съдържание, и 
тяхната „специализация“ е дотолкова, че касаят напр. само 
исторически територии и не са съпътствани от съответните 
задължителни за останалите проучвателни и прогнозни схеми. 

Възниква въпросът: пречи ли тази разточителност на норми и 
изисквания в устройственото планиране? От една страна – със 
сигурност създава процедурни усложнения; от друга - 
непълноценните решения се мултиплицират на различните нива, 
достигайки до разрешителния режим на инвестиционното 
проектиране. Приемайки за даденост вече узаконени определения на 
по-високото устройствено ниво, проектантите не са задължени, а 
понякога са и възпрепятствани да им правят ревизия. Вниквайки в 
нецелесъобразността от идентични, но непълноценни разпоредби, се 
допълва разбирането за необходимост от единен и по-гъвкав 
подход при формиране на концепции за развитие на жизнена 
среда с исторически ресурс. 

III.2.3. Инвестиционно проектиране. 
Инвестиционното проектиране е основен съдържателен 

инструмент за моделиране на жизнената среда. Непосредствено чрез 
него се провеждат присъщите процеси по нейното изграждане, 
осъвременяване, опазване, подмяна. Проблематика на тази дейност е 
коментирана в дисертационния труд във връзка със спецификата на 
проектите и плановете в сферата на опазване на недвижимите 
ценности, несъвършенствата в нормативната уредба в страната, 
субординацията в управленските, планировъчни и проектни нива и 
др. Редица от направените до сега изводи са обвързани с 
необходимостта от промени както в подходите и в нормите, касаещи 
устройственото планиране, така и в преходния етап - към, и в самата 
методика за изработване и приложение на инвестиционни проекти за 
обекти на недвижимото наследство. 

В тезата на настоящия материал се съдържа разбирането, че в 
аналитичните и прогностични етапи на устройственото 
планиране в различни нива се установява достатъчно ясна обща 
проблематика на целевите територии и могат да се композират 
достатъчно въздействащи върху тяхната среда фактори, чиито 
параметри да се инфилтрират в крайния архитектурно-строителен 
продукт. Пространственият модел на развитие на териториите е 
определен до етапа на инвестиционните проекти. В тази 
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субординация на моделиране на средата, последните изявяват в 
значително по-голяма степен методически и нормативно-
ограничителни, а не толкова концептуални, методологични и научни 
аспекти на дизайнерските процеси. От друга страна, тезата на 
дисертационния труд предпоставя пространствения облик на 
историческата среда - производен на съхранените ѝ рационални 
и ирационални компоненти, като основен фактор за разчитане 
на устойчивите трансформации в нея, а не индивидуалните или 
групови образи на съществуващи обекти. Тези образи са 
постигани чрез реализация на инвестиционни проекти, или най-общо 
- чрез проекти и замисли за отделни сгради в миналото и сега. 

Историцизмът в съвременните стилове и образни проявления 
е проследен в раздела за културните преходи. Налице е констатация, 
че сам по себе си, той не се явява метод за опазване на културното 
наследство, респ. – модел за интеграция на проектни образи в 
историческа обстановка. От друга страна - в надпреварата на 
постоянно променящи се изразност и откровения, не може да се 
пренебрегват новаторският порив и авторството, като елементи на 
архитектурното творчество, дори при строго дефинирани рамки със 
задължителни предписания за реставрационни намеси. Методите за 
опазване на недвижими ценности залагат на философията на 
историцизма и контекстуализма. Но чрез тях лесно се достига до 
твърде размита граница с имитативността. Въпреки считаните за 
утвърдени принципи на намеса в историческа среда, подходите за 
вписване на нова изразност в нея следват твърде личностни нива на 
изява, оценявана субективно и конкретно за всеки пример, във 
феноменологичен и психологически аспекти, отколкото чрез 
общоприложими планировъчни критерии и проектантски норми. 
Моториката на процеса е неуловима и трудна за анализ, понякога и 
за самоанализ на самия автор. По този начин качествената оценка на 
проектите се превръща в тема за индивидуалността при опазване на 
ценностите. В тази взаимозависимост в най-голяма степен се налага 
диференцираният – към всеки един обект, подход на балансиране 
между персоналните възможности и наложената система от 
ограничители за намеси в обектите и средата. При всички случаи, 
задоволителни резултати са трудно постижими без адекватно 
насочени параметри на развитие на средата в по-високите 
устройствени нива. 

В практическата сфера обаче, все по-често се появяват не 
просто интерес, но и методологично подплатени опити да се търсят 
не отделни знакови ефекти, а интегрални резултати от 
взаимодействието на историческите ресурси на всички нива в 
развитието на жизнената среда; респ. взаимообвързаност на 
планировъчни и проектни нива по единни критерии, или в частност - 
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на модели, обвързващи контекстуално нивото на 
инвестиционните проекти с високите устройствени нива. 
Подобни примери са представени в основия текст на дисертацията. В 
тази взаимообвързаност инвестиционното проектиране така или 
иначе остава повече подчинено в изявите си на резултатите от тези 
планировъчни нива, отколкото определящо някои от параметрите им, 
и продуктивната му същност следва да се разглежда и оценява в 
специфичната му методическа плоскост, поради което в настоящия 
материал и раздел е представен по-скоро сравнително-аналитичен 
аспект на неговата проблематика, отколкото да се търси модел и за 
неговото приобщаване към разсъжденията за програмните насоки на 
планиране на териториите с исторически ресурс. 

 
III.3. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗИТЕ В РАЗДЕЛА 

Устройственото планиране е възлова дейност, съдържаща и 
аналитичния и прогностичен аспекти в развитието на територии с 
изявен исторически ресурс, и в този смисъл е целесъобразна сфера 
на приложение на резултати от изследването. Анализът протича в 
две направления: на нормативно-приложната проблематика и в 
същността на подходите, прилагани при опазване на историческото 
наследство. Двата методологически аспекта са взаимообвързани. 

Синхронизирането на тематичните и нормативни компоненти 
на дейността би способствало - според автора, за преодоляване на 
част от установените проблеми при опазване на ценностите, чрез 
оптимизиране на процеси, към някои от които са вмъкнати и 
неприлагани оценъчни критерии, а други са по-детайлно третирани: 
• Разчитане на контекста на историческата среда – генериране 
на надеждни емпирични данни; обективна преценка за културната 
значимост на обектите; изясняване на протеклите в средата 
трасформации и породилите ги причинно-следствени връзки (а 
не само моментното ѝ състояние) – тяхното позитивно и негативно 
влияние върху нея; съпоставяне на невъзвратими и преодолими 
загуби; 
• Идентификация на пълноценните и прогресивни ресурси – на 
протеклите трансформации, на иманентните качества на обектите; 
отчитане на тяхната съвременна приложимост, заменяемост, или 
отрицание; 
• Изясняване на генетичния стереотип на средата – елементите 
на нейния генотип / фактори за развитието ѝ, довели до нейните 
съхранение, промени и загуби; устойчивост на елементите на 
генотипа; съотнасяне на отделните фактори към конкретни 
периоди, преживявали разцвет или упадък; 
• Групиране и подбор на значимите за прогреса на средата 
ресурси - рационални и ирационални: обекти, процеси и явления; 
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• Преценка на адаптивността на ресурсите – на съхранените 
автентични и трансформирани обекти, функции и традиции; 
оценка на интегрируемостта на различните форми на наследството; 
• Преценка на възможностите за съхранение и/или 
необходимостта от трансформиране на отделни изявени, значими и 
западащи ресурси – материални и нематериални; 
• Реалистично разбиране за развитието на историческата среда 
и обективност на социализационните мерки за наследството; 
• Стремеж към хармонична интеграция на ценностните 
качествата на заварената среда в бъдещото ѝ развитие; 
• Акцентиране върху социо-културните фактори в етапите 
на оценка и програмиране на ресурсите - като специфичен 
потенциал, част от еволюционния урбанистичен модел на 
териториите, и възможности за неговото приложение, или 
необходимост от прекъсване. 

Конкретна цел на дисертационния труд е разработване на 
интегрален модел в последната от изброените насоки - като 
алтернативен/нов подход при устройване на исторически територии. 
Това е извършено с разбирането, че прилагането му допринася за 
преодоляване на дисхармонията в пространственото и функционално 
изграждане на историческата среда при съвременни намеси в нея, 
като приоритетно условие за съхраняване на нейни качества и един 
от основните фактори, влияещи на бъдещото ѝ развитие. В частност 
– за преодоляване на проблеми като: естетическа деградация, 
алиенация на жителите от средата, прекъсване на традиции в нея, 
неразбиране на смисъла и значението на нейните ценности и други – 
определени още в първия раздел на материала. Доколкото са 
отчетени такива тенденции в промените на състоянието на 
териториите с историческо наследство, е поставена под анализ и 
реалистичната преценката за балансиране между завареното им 
състояние и необходимостта от промени в тях. Резултатът – според 
автора, от прилагането на такъв модел би се проявил конкретно в : 
• Създаване на балансирани - близки по мащаб и характер 
на застрояването участъци с исторически и съвременни обекти, 
запазване на първичната цялост на средата; 
• Хармонизиране на средата за изява на археологическо 
наследство – в пространствен и тематичен аспект; 
• Създаване на предпоставки за хармонизиране на 
стилистика и художествено-естетическа изява на обекти и зони, 
по-ярка изява на единични характерни исторически елементи; 
• Съхраняване на устойчиви функции от значение за 
социалния живот в средата – в индивидуална и общностна 
обстановка; повишаване на усещането за принадлежност, 
ангажираност и отговорност към историческите ценности в 
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общественото съзнание; 
• Опростяване, улесняване и 
подобряване – ефективност на 
процедури и регулации при намеси в 
исторически терени – от значение за 
обитателите и ангажираните 
институции; 
• Повишаване на цялостния 
социално-икономически статус на 
историческите територии; тяхната 
популярност и привлекателност и др. 

Както вече изтъкнато, авторът не 
заявява всеобхватно разрешаване на 
проблемите и не се надява на 
непосредствени резултати в изброените 
аспекти. Всички те са зависими от актуално 
състояние, дългосрочни политики, както и 
от общото ниво на сферата на опазване на 
ценностите в страната. 

Моделът е представен (в ляво на 
страницата) като матрица, която е 
оптимизираната в резултат на изследването 
предварително дефинирана такава в т. 2.3. 
от анализа на практически примери (в 
основния текст на дисертацията), 
трансформираща прилагания сега поход в 
устройственото планиране. Повдигнатите 
във фон етапи са изцяло или донякъде 
съвпадащи с формулировките и смисъла на 
прилаганите в сегашната методика, а 
останалите са конкретизирани като 
следствие от анализа на устройствените 
примери. Въпреки че в последните в 
някаква степен се прилагат и до сега 
ползвани критерии, то в тяхната 
субординация и съдържание се залага 
изключително смисълът на разкриване на 
прогресивните трансформации в средата 
за комплексна изява на устойчивите ѝ 
рационални и ирационални компоненти, 
които да послужат за определяне на 
насоките на развитие на отделните 
хомогенни в пространствен и 
функционален аспект зони и групи от 
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терени, а не само на отделни нейни съхранени в настоящия си вид 
материални елементи. 

Съгласно заложените намерения, матрицата илюстрира 
съдържание, етапност, последователност и мултипликация на 
процесите в дейността, даващи насоки за промени в настоящата 
практика и действаща методика, или за изграждане на нова методика 
за оценка на адаптивността и програмиране на развитие на 
историческите ресурси на жизнената среда. Матрицата може да се 
счита за „отворена“ – от една страна с възможност за 
интерпретиране на анализа в зависимост от конкретните дадености 
на средата, а от друга – с възможност за преосмисляне на резултати 
при промяна на изходни данни в резултат на новопоявила се 
информация или неразчетени трансформации. Такъв подход е 
приложим в прогностичен (програмен), а не нормиращ аспект на 
модела, т.е. – в концептуалните фази на устройственото планиране, 
дефиниращи пространствени взаимоотношения, а не конкретни 
коефициенти и параметри за развитие на отделни зони и групи от 
терени в дадена проектна територия напр.: структура на 
застрояването (квартална типология, подредба, обемна наситеност, 
характер на застрояване, на дворищна структура и др.), структура на 
откритите пространства, главни точкови репери (пунктови сгради, 
кръстовища), основни функции, очаквано натоварване на 
територията (обитаване и комуникации), режими на обитаване 
(денонощни, съседски, статус на обитателите, основни човекопотоци 
и др.), развитие на стилистиката, на естетиката на средата, на 
озеленените пространства и др. 

Разгледаните в раздела съвременни течения, които предлагат 
теории за оценка на развитието на разни територии, демонстрират 
собствени аналитични апарати. Без да е с претенциите за сравним с 
инструментариума на някои от тях, лансираният може да служи най-
малкото като алтернативен/корективен при системен анализ на 
жизнена среда не само с епохални исторически натрупвания, но и на 
съвременните ѝ, скорошно постигнати показатели. 

 
IV. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
IV.1. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЩИ 
ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В изпълнение на задачите за постигане на основната цел на 
настоящия дисертационен труд, са предложени алтернативни 
подходи за преодоляването на противоречията между 
съхранението на историческите следи в заобикалящата среда с 
бъдещото ѝ развитие, чрез систематизация на изводи от 
изследването, синтезирани в препоръки към действащите у нас 
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методика и практика и насоки за развитие на нова методика в 
сферата на опазване на наследството. В контекста на 
предварително изказаните хипотези и тяхното развитие, проведените 
проучвания са насочени към оценка на адаптивността на 
иманентните русурси на средата към нейния бъдещ облик, въз 
основа на установените прогресивно протекли в нея, до момента на 
оценката ѝ трансформации. Постигнатите резултати са относими 
към действащата в страната методика и не са съвършено нови 
елементи в инструментариума на устройственото планиране. Както 
уточнено, идеята е подобна (допълнена) методика да се прилага 
еднофазно, до етапа на конкретизиране на устройствени 
параметри в дадена територия; да остава „отворена“ (в 
зависимост от налични данни и определени цели и задачи) – да се 
допълва; някои от фазите ѝ да се пропускат, или да се 
мултиплицират; да се прилага в развитието на различни етапи и 
нива в планирането, но намеренията са тя да бъде приложима от 
самото начало на създаването на тези планове – като 
доизясняваща съответната проблематика и обогатяваща решенията, 
без да се отразява на приетите цели и задачи, като създава 
предпоставки за по-качествени практически резултати. В края на 
предходния раздел, като илюстрация на тази методика е 
структурирана логистична матрица, на базата на действащия 
страната подход при устройствено планиране. 

В съдържателният обхват от теории, теми и явления в 
изследването, се засягат исторически и философски нива на 
разсъждения. Част от тях са частично относими и продуктивни за 
постигане на основната цел на труда. Неговата тема обаче е 
разностранно значима и общо формулирана. Авторът счита, че 
всички изводи в разделите на материала служат в някаква 
степен в хода на развитие на тезата и за постигане и подкрепа на 
крайните резултати, и в частност – за аргументиране на 
препоръките в широка сфера на урбанистичните процеси. Важен 
е също така самият процес на осмисляне на тезите, в който се 
осъзнава широкоаспектния смисъл на проблематики и 
взаимоотношения и се правят изводи. В основата на тази 
многопрофилност са следните разбирания: 
• Изследването на историческите ресурси на жизнена среда не 
служи само за физическо опазване на част от тях, но и по същество – 
за изясняване на особености и проблеми в различни аспекти на 
настоящото ѝ състояние – социални, естетически, управленски и др., 
и за определяне на тяхната приложимост в прогресивното ѝ 
развитие; 
• Изследванията трябва да се базират на достатъчно ясно 
разчетени и надеждно изучени материални и нематериални 
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исторически следи в средата; трябва да се изясни доколко техни 
периодични загуби и фрагментарната липса на знания се отразяват 
на верните представи за нея. Неясни или съмнителни данни следва 
да се третират по начин, позволяващ последващата им корекция, 
допълване и интерпретация; 
• Основните генетични белези в произхода и развитието на 
дадена среда до днешния ѝ – към момента на нейната оценка и 
предстоящо планиране вид, са не винаги най-явните, видими и добре 
съхранени на място материални следи. Това са инвариантни 
урбанистични репери: физико-географски и топографски 
предпоставки; политико-управленски, социални, етнически и 
религиозни фактори, пространствено определими условия 
(необходимост от места на концентрация и пунктови изяви) и др., 
повлияли на прогреса и застоя ѝ в различни исторически периоди. 
Идентификацията на нейния генокод – органичната съвкупност от 
изначални и устойчивите във времето (непроменяеми, иманентни) 
характеристики, налага ползването на разностранен аналитичен 
апарат – на исторически, философски, социални, психологични, 
технологични нива и евристичен, често – първоначално трудно 
определим подход; 
• За разчитане на последствията от прогрес и застой в 
жизнената среда е особено важно знанието за протеклите и 
протичащи в нея трасформации – тяхната причина, моменти на 
поява, прекъсване и влияния.  Това води до установяване на техния 
креативен или деструктивен континюитет и способства преценката 
за тяхното подхранване или прекратяване - за изясняване на ролята 
на материалните и нематериални компоненти, за необходимостта от 
възвръщане на загуби на ценностни елементи (ревалоризация) и дори 
от разчистване на компрометирани пространства; 
• Програмирането на бъдещото развитие на средата, респ. – на 
предстоящите трансформации на историческите ѝ ресурси, не е 
необходимо да залага на твърди устройствени параметри и 
конкретизация на точни прогнозни дати. Освен че се оказват 
неуспешни, такива подходи може да са подвеждащи и вредни – 
особено при непълни данни за обема, състоянието и вече 
претърпените от ресурсите трансформации. 
 
IV.2. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приносите могат да бъдат групирани в няколко аспекта: 
1. В методологически аспект : 

• По отношение на историко-познавателната същност на 
проблематиката на културното наследство; на подходите и 
образованието в сферата (научни приноси); 
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• Във връзка с теорията на урбанизма (по отношение на 
отделни науки), приложното образование и практика в сферата 
(научно-приложни приноси). 

2. В методически аспект - в методиката на 
устройственото планиране на територии с историческо наследство; в 
съдържанието на националната нормативна уредба (приложни 
приноси). 

Изявите на тези приноси в теоретичните и практически 
направления може да се конкретизират както следва : 

1. В методологически аспекти : 
• Като основен принос на дисертацията, отново ще отбележа, 
че за мен това е рядък и може би първият у нас материал, поставящ 
дефинираната проблематика в широк историко-философски, 
емпирично-познавателен и методико-приложен аспект – с 
направените в нея изводи и илюстрираните резултати; 
• В частност на предното – оценката за състоянието на 
теорията и практиката по опазване на културното наследство – 
нейното зараждане, отношение на общностите и т.н.; 
• Анализите и предложенията относно методологията по 
опазване на наследството в страната; 
• Анализът на еволюцията на отношението на общностите към 
наследената от тях среда;  
• Систематизирането на примери, факти, събития и явление и 
тяхното представяне в контекста на развитие на тезата на материала; 
• Систематизирането на теории, подходи и възможни решения, 
някои от които и сега са спорадично ползвани, но в неосъзната 
взаимовръзка и методическа последователност; 
• Алтернативният поглед към популярни сфери на общностни и 
гилдийни състояния, изяви и взаимоотношения – коментари на 
променящото се съдържание на рутинно признати понятия и 
определения (цивилизации, култура, стилове и др.); 
• Упоменаването на сами по себе си любопитни и 
противоречиви теории, факти и явления, които дори да нямат пряко 
отношение към основните текстовете в материала, най-малкото 
показват разнообразието от мнения, дефиниции и критики, т.е. - 
необходимостта от постоянното преосмисляне на изградените 
модели въз основа на нови обстоятелства; 
• Разсъжденията и констатациите за състоянието на 
урбанистичната наука и отделни нейни сфери, засягащи 
историческата среда - систематизацията на подходи и анализа им от 
гледна точка на днешното състояние на общество и разбирания за 
културата, опазване на наследството и т.н. 

2. В методически аспект : 
• Крайният продукт от изследването и неговата приложимост; 
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• Илюстрацията на подхода – на програмния механизъм в 
предложения модел, с анализа на практическите примери; 
• Отделни постигнати резултати в анализа на практическите 
примери – по отношение развитието на целевите територии; 
• Систематизацията на данни в тясно професионалната сфера и 
националното и международно законодателството. 

 
IV.3. ПРИЛОЖИМОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настоящият дисертационен труд е изготвен върху две 
застъпващи се тематични платформи, приблизително базиращи 
насоките на изследване в двата негови основни (тематични) раздела : 

- теоретичните интереси на автора, провокирани от 
натрупания дългогодишен прочит на кореспондиращи с тематиката 
на труда материали и най-вече от неговата практика; 

- изпълнение на поставените конкретна цел и задачи – за 
получаване на резултати в определения практически приложен 
аспект. 

Тази двуплановост се съдържа и в дефиницията на основната 
цел на труда, в която крайният (основен) резултат се търси не като 
самостоятелно постижение, а следствие и успоредно с етапно 
генерираните изводи. В тази двуплановост може да се оценяват и 
постиженията, и приложимостта и възможностите за по-нататъшно 
развитие на изследването.  

Яснота по приложимостта на труда произтича от адекватната 
оценка на неговите приноси – съответно в теоретико-методологичен 
и методико-практически аспекти. На този етап от изследване на 
дефинираната проблематика изобщо (в съдържанието на 
дисертацията), основният резултат е пожелателен спрямо 
действащите в сферата методика и национално законодателство. Той 
обаче може да е основа за техни промени – при съответни условия, 
които на този етап са преценени като неизпълними. Освен това, 
настоящият материал може да служи : 
• Като образователен материал или основа за изготвяне на 
такъв; 
• Като практическо помагало; 
• Като популярно четиво – относително, в обема до третия 
тематичен раздел; 
• За основа на по-нататъшни изследвания, вкл. продължение на 
настоящото; 
• За адаптиране на изводи към релевантни теории и сфери на 
проявление на засегнатите теми. 

Авторът е приложил отделни аспекти на теорията си – преди 
и по време на изготвянето на този материал в следните разработки : 
ОУП гр. Сливен, ПУП „Кулата“  гр. Казанлък, ОУПО Лесичово, 
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ОУПО Бойница. Други проекти и изготвяни по различни поводи от 
автора конкурсни, експертни и консултански документи, съдържат 
елементи на неговите наблюдения и идеи, които са дали основания 
за написването на дисертация с така насочената тематика. 

 
IV.4. ПОТЕНЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настоящият дисертационен труд е изготвен от преподавател 
във висше учебно заведение и неговата тематика, структура и изводи 
са повлияни от съдържането и методиката на преподавани 
релевантни им дисциплини. В тази връзка, материалът удачно може 
да се впише като допълнение на някои учебни предмети (както 
упоменато за приложимостта му), както и да бъде за целта 
редактиран в различни негови части и аспекти от автора или от други 
преподаватели и експерти. Това може да доведе до бъдещото му 
развитие и по-специално в следните насоки: 
• Структуриране на отделни теми в лекционни курсове; 
• Структуриране на труда като монографично издание; 
• Изготвяне на монографии по отделни теми. 

Успоредно с академичната насоченост на възможностите и 
намеренията, някои специфични особености на труда позволяват 
неговото надграждане чрез задълбочаване на изследването в няколко 
насоки. Тематичните раздели дават основа за бъдещи изследвания с 
историко-познавателна (философска) и методологическа насоки, 
като част от последната да съдържа и нормативно-законодателни 
аспекти. Липсата на конкретни препоръки за промени в 
законодателството в настоящия материал е изяснена като 
целесъобразност в етапа на определяне на  обхвата на изследването. 
Същевременно, авторът е наясно за слабото познаване (но не и 
съвсем непознаване) от негова страна на чуждестранни норми и 
практики – във водещи в сферата на опазване на ценностите 
държави. Потенцално развитие на съответния тематичен раздел на 
материала обаче се нуждае от сигурност за адекватна 
институционална реакция – пред вид често променящите се у нас 
норми. Иначе казано – родобно развитие на материала – и след 
достатъчна сигурност в познаване на добрите чуждестранни 
практики, е възможно и целесъобразно по-скоро при конкретни 
институционални намерения за такива промени. 

Заявените интереси на автора в областта на културознанието 
и по-специално – към преоценката на протекли цивилизационни 
процеси на континента и културните преходи между техни периоди, 
както и за днешната неясна оценка за мястото и ролята на културата 
в общностното ни развитие, са довели до генерация на разнородна 
информация от разнотипни източници, само част от която се е 
постарал да систематизира в контекста на настоящото изследване. 
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Подобна тематична диференциация на елементи от последното, с 
тенденция към оформяне на отделни завършени изследвания, би 
включвала отново – и неизменно, проблематика на опазване на 
историческите ценности. 

Друг интересен аспект – също аргументиран като не изцяло 
съответстващ на целите на настоящия труд, е сферата на 
инвестиционното проектиране при опазването на недвижимите 
културни ценности. Авторът е изразил разбирането си за 
особеностите на психо-сугестивното изследване на образността в 
жизнената среда, отразяваща методико-ограничителни норми и 
авторови индивидуалности – като възможност за развитие на 
материала. 

Тезата на настоящия труд и съответно – аспектите на анализ в 
нейния контекст, съответстват на разбирания за развитие на средата 
(градска, урбанизирана, материална) в някои съвременни (от средата 
на XXв. до днес) урбанистични, социални и бионични теории, 
каквито съответствия са упоменавани в хода на изследването. 
Авторът счита, че тяхната систематизация излиза извън рамките на 
настоящия труд – поради недостатъчно данни, а и бързо променящи 
се теории и това би могло също да е основа за друго изследване от 
типа. 
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V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
• „Възможности за приложение на еволюционния модел на гр. 
София в съвременното му устройствено планиране“ – публикация в 
бр. 70 на сп. „Българска наука“, 2014г. стр. 178-190; 
• „Идеологията на архитектурните стилове“ – публикация в бр. 4 
на сп. „Архитектура“ 2014г. стр. 38-43; 
• Доклад на симпозиум „Споделени практики за опазване и 
социализиране на културното наследство” – ноември 2014г., гр. 
Троян. 
 
2. ЦИТИРАНИЯ НА АВТОРА 
Статията „Възможности за приложение на еволюционния модел на 
гр. София в съвременното му устройствено планиране“ е 
препечатана в електронното издание „Читател“; 
http://www.chitatel.net/sofia-in-its-contemporary-urban/ 
 
3. ДРУГИ проектни, конкурсни, експертни и консултански 
разработки, изготвяни от автора и съдържащи отделни аспекти на 
тезата на дисертацията и негови наблюдения и идеи, които са дали 
основания за написването на труда с така насочената тематика – 
упоменати в основния текст и в биографията. 
 
4. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ 
• Заповед 592/24.09.2010г. на Ректора на УАСГ за записване 
(зачисляване) на арх. Емил М. Йорданов за докторант на 
самостоятелна подготовка към катедра „История и теория на 
архитектурата“, научна специалност „Теория и история на 
архитектурата“, считано от 01.10.2010г.; 
• Заповед 542/13.06.2013г. на Ректора на УАСГ за отчисляване 
на арх. Емил М. Йорданов – докторант на самостоятелна подготовка, 
с право на защита. 
 
5. ДРУГА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ – проекти, публикации, участия 
във форуми и организационни структури; експертизи, 
преподавателска дейност - в биография.  
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