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Преддипломно проучване, тема: „Римски Форум и Централен Площад, град Пловдив”
1. РЕЗЮМЕ – цели, методи, очаквани резултати
Цел: Изграждане на единна концепция за съхраняване, изява на културноисторическите ценности и социализация на Римския Форум в град Пловдив
(Единичен археологически паметник на културата от национално значение
№611 „Територия на Форумен Комплекс”, разположен до и под площад
„Централен”, град Пловдив, обявен, ДВ, бр. 6/95 г.; прот. от 22.06.98 г. на
НСОПК; Шифър: ГПК - А*, ОЗ - А 4, ОЗ - Ж1, ПК - ПГИ, който е публична
държавна собственост и в момента е експониран фрагментарно) като
интегрална част от съвременната градска тъкан.
Методи:
- Проучване на територията на паметника в нейната цялост – обхват,
ландшафтни и визуални контакти, традиционни обемнопространствени съотношения, както и мястото и в градската
структура
- Исторически и социално-икономически аспекти
- Паметникът и неговата среда като културно-историческа ценност,
връзка с други архитектурни и художествени паметници
- Автентичност и утилитарна стойност, памет на средата
- Традиционни и възможни функции
- Извеждане на културно-историческия потенциал, анализ и оценка на
съвременното състояние и формулиране на основните проблеми и
предизвикателства
- Социализиране на паметник и интегрирането му в националната
туристическа мрежа, визия за устойчиво развитие
- Предложения за консервационни, реставрационни и адаптационни
работи и степен на намеса
Очаквани резултати: Изграждане на една реализуема концепция (директивен
план, ПУП) за Римския форум и площад „Централен” – търговско и
обществено пространство организирано около паметника, чиито
устройствени (пешеходен достъп, зелена система, паркиране) и социално
икономически проблеми (обслужване, нови работни места, имидж на града) са
решени комплексно.
2. ОБОСНОВКА
a. Тема: Няма как да не съм емоционално свързан с проблемите на
центъра на родния ми град. Избраната тема представлява
интересен урбанистичен проблем – различна собственост
(публична / частна) в подземно пространство, възможно с
последните изменения на ЗУТ, инициирани с прокарването на
софийското метро; Грижата за културното наследство в новите
социално-икономически условия.
b. Обхват: Би следвало всички решения в настоящата разработка да
бъдат съобразени с цялостната система на културно-историческо
наследство (от околните паметници до възприетите културни
маршрути) и развитието на Пловдив – предвижданията на Общия
Устройствен План, програмите за развитие на региона.
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c. Структура и съдържание на дипломната работа:
i. ПРОУЧВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА: Пловдив и
мястото му в културно-историческото пространство на Югоизточна Европа;
Културни маршрути; Културен живот на Пловдив; Римските форуми
ii. ПРОУЧВАНЕ НА АРХИВНИ И АКТУАЛНИ КАРТНИ МАТЕРИАЛИ,
КАДАСТРАЛНИ СНИМКИ И ДР. ГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА
ТЕРИТОРИЯТА:Анализ на стари планове; Концепции за развитие на
централната част на Пловдив; Предвиждания на новия Общ Устройствен
План на Пловдив, включително в частта му ‘подземен урбанизъм’
iii. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА: Памет на
средата, архитектурни, археологически и художествени паметници; участие на
форума в античната структура; исторически места и културни пейзажи;
силуетно въздействие на урбанистичната структура; мемориален художествен
синтез; традиционни комуникационни направления; традиционни визуални
контакти; връзка с прилежащата природна среда и специфична ландшафтна
характеристика;
iv. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ В ТЕРИТОРИЯТА: Културно-историческа
стойност – Автентичност, научно-историческа и естетико-художествена
стойност; Утилитарна стойност; SWOT Анализ; Изводи;
v. ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ: Анализ на физическото състояние на паметника;
Анализ на средата; Анализ на застрояването; Извеждане на Проблемна
карта;
vi. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА: Транспортнокомуникационно решение; Пешеходни направления; Функционална
организация и допустими дейности; Проект за интегрирана информационна
система и културно-исторически маршрути; Изтъкване на предимствата и
анализ на компромисите (недостатъците) във възприетото решение; анализ
на степента на намеса, свързана с консервационно-реставрационните
дейности по съхраняване на паметника и принципите на експониране;
d. Преглед на изследвания и реализации
Примери от Българската практика. Това да…

Ротондата Свети Георги о останки от римска сграда в двора на
Президентството – пример за уважение към паметника, добавените
елементи са ясно обозначени.
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…това, не!

Буквално „зарязани” останки от
крепостната стена на Сердика (до
минералния извор). Макар и да са
заобиколени от магазин и кафене –
собствениците по никакъв начин не са
ангажирани с паметника.

Части от Римския Стадион в сутерена на търговска улица – имитация и
еклектика и то в привнесени елементи, които въобще не са съществували,
не е спазено нивото и човек не се чувства като в римски стадион. На
всичкото отгоре, достъпът до това пространство вече е ограничен.
3. ПРОУЧВАНЕ
a. Въведение
„Пло̀вдив е вторият по-големина град в Република България и 83-ят по население в
Европейския съюз. Той е административен център на Южен централен район, Област Пловдив
и на три от съставни и общини: Пловдив, Марица и Родопи. Градът е важно икономическо,
транспортно, културно и образователно средище за цялата страна.
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Пловдив е град с население от над 370 хиляди жители. Разположен е в централната част
Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Отстои на 10 км от Родопа планина и
на 50 км от Стара планина. Градът е застроен върху седем сиенитови хълма, някои с височина
над 250 м. Поради това Пловдив често е наричан „Градът на седемте тепета“.
В Пловдив се провеждат множество икономически и културни прояви, сред които
Международният панаир, Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът”,
Телевизионният фестивал „Златната ракла” и други. В града са запазени множество паметници
от античността, сред които Античният театър, Римският Одеон, Римският форум, Римският
стадион, Археологическият комплекс „Ейрене” и други. През 12 век пр.н.е. праисторическото
селище на Небет тепе прераства в древнотракийския град Евмолпия, който е един от първите
градски центрове в Югоизточна Европа. Останките от него могат да бъдат видени и днес.
Пловдив в разположен в централната част на Горнотракийската низина. През него преминава
най-пълноводната река в Южна България - Марица. По този начин градът естествено се
разделя на две части. На север от Марица е разположен единствено район „Северен“, известен
още със старото си наименование Кършияка, а на юг се намира същинската част на града,
включваща останалите пет района.

История на Пловдив
Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник
на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол.
Няма окончателен отговор на въпроса за възрастта на града. През 1975 г. са разкрити останки
от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с
находката на остров Кносос.”(източник: www.plovdiv.bg)

b. Културни маршрути
„Понятието културни коридори или културни маршрути е обект на сложна интердисциплинарна
дискусия. Политиката на културните маршрути се развива от Съвета на Европа от 80-те години
на 20 век. През 1997 г. в Люксембург е създаден Европейският институт за културни коридори
(www.culture-routes.lu). Той работи под мотото “Да построим Европа пътувайки”.
В рамките на интензивен политически диалог, воден от държавните глави на страните от ЕЮИ,
България в лицето на президента Георги Първанов, предприе мащабна политическа акция,
насочена към изграждането на мрежа от културни коридори, които да се основават на
споделено културно наследство, обединена инфраструктура и създаване на нови културни
маршрути – основа на културен туризъм и гаранция за устойчивото развитие на региона.
Идеите за разкриване на културните коридори в ЕЮИ, опазване и социализиране на тяхното
наследство бяха подкрепени от ЮНЕСКО, Съвета на Европа и европейската Комисия. Целта на
тази политическа платформа – уникална за Балканите, е да се намали вътрешнорегионалната
конфронтация, да се надмогнат негативните стереотипи и се създаде нов имидж на региона.
Всичко това е подчинено на разбирането, че едни мирни Балкани ще създадат условия за
устойчиво развитие и подобравяне на благосъстоянието на местните общества.” (източник:
www.nationalheritagebg.org)

На експертно ниво идеята за изграждане на мрежа от културни маршрути в
Югоизточна Европа, обединяваща наследството на народи с обща история и
близки традиции, се заражда още в края на миналия век, като през 1999 год. по
проект на програма ФАР е изработена Национална схема на културните
маршрути, а през 2000 по инициатива на „Български национален комитет на
Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места”
(съкратено БНК на ИКОМОС) и в партньорство с Албания, Босна и
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Турция, Хърватска и
Югославия, Международния съвет, King Baudouin Foundation (след конкурс за
PRIX EHD 2000) и Фондация „Отворено общество” е осъществен
ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „КУЛТУРНИ МАРШРУТИ НА ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА”, чиито цели са свързани с подпомагането на интегрирано развитие на
регионален културен туризъм и на свързаните с него услуги и инфраструктури.
Съставена е База данни и са създадени първите карти на регионални
тематични културни маршрути (по темите: антични паметници, крепости,
религиозни центрове и манастири, народна архитектура, световно наследство).
Предвижда се проектът да се развива както на национално равнище – в
конкретни културни туристически продукти, така и на европейско – в рамките
на европейската мрежа на културни маршрути.
Национална схема на
културните маршрути
Европа (източник:
ИКОМОС, www.icomosbg.org)
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Схеми на културните коридори в Югоизточна Европа (източник: ИКОМОС,
www.icomos-bg.org)
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Културните маршрути позволяват историческите следи по тази ос да бъдат
възприемани и опазвани в тяхната ансамблова цялост. Те са в основата на
разработването на работещи туристически пакети и изграждането на устойчив
културен туризъм, също така позволяват гъвкавост и свобода на избора и
интегриране с други дейности – спорт, конгресни пътувания, еко- и велопреходи
и т.н., като по този начин съживяват и генерират растеж в икономиката на цели
региони.
В Пловдив се намира най-големият панаирен и конгресен център на Балканския
полуостров. Градът разполага със спортен комплекс със гребен канал и
атлетически стадион, интегрирани в градски парк. Ски комплексите в Родопите
и Стара планина са на няколко часа път с автомобил, а черноморските и
адриатическите курорти – до половин ден.
Добре организираната йерархична териториална и тематична структура в една
обща мрежа от маршрути позволява изява на малки културно-исторически
обекти, разтоварването от туристически потоци на големите, а това води до
намаляване на амортизацията и подобряването на качеството на възприемане
на отделните елементи и на цялата система.
Нива на значимост на културните маршрути. Световно и Европейско ниво:
Като водещо търговско средище от древността до днешни дни Пловдив
кореспондира със сухоземния маршрут на Пътя на коприната и с търговските
коридори, свързващи Европа с Арабския полуостров и Персийския залив.
Градът има традиции в бубарството и производството на коприна, които могат
да се проследят до ерата на високите технологии в XXI век. През областта, в
свободните търговски зони в рамките на града и тази в Раковски ежегодно
преминава огромен транзит от стоки.
Схема на културните
коридори в Югоизточна
Европа
(източник:
www.seecorridors.eu)

Регионално ниво, Културни коридори в Югоизточна Европа:
През Пловдив преминава културният коридор „Диагонален път”. Градът също
кореспондира с Източния Транс-Балкански път. Становището на Областната
управа, изявено в проект „ТРАНСБАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН КОРИДОР “ГЪРЦИЯБЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ”- СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО И ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО
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БЪДЕЩЕ” по КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РАБОТНА ПРОГРАМА 2007 е свързано със
стремеж за пренасочване на туристическите потоци от тази ос към Пловдив и
културните маршрути от по-ниско ниво.

Пренасочване на туристически
потоци, фрагмент от резюме на
проект „ТРАНСБАЛКАНСКИ
КУЛТУРЕН КОРИДОР “ГЪРЦИЯБЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ” (източник:
www.pd.government.bg)
Национално и регионално ниво, за региона на Пловдив:
Централното за страната местоположение на Пловдив предопределя връзката
му с почти всички национални културни маршрути (освен тези в периферията).
Градът разполага с международно летище и силно развита туристическа
инфраструктура – от пет звездни хотели, през мини екокомплекси и
туристически ферми в близките селища, до младежки хостели.
Пловдив кореспондира с паневропейски коридори
№ 4, 8, 9 и 10 и е пресечна точка на основните
транспортни направления за страната и Югоизточна
Европа. По този начин градът се превръща в
отправна точка за много туристически дестинации
(Всяко едно пътешествие започва от дома и
нагласата – културното наследство може да
изчисти имиджа на България на място за евтина
ваканция).
(схема от www.bg.wikipedia.org)

На територията на областта попадат Асеновград с Бачковския манастир и
местността Белинташ, Хисаря, Старосел, Карлово, Сопот и Калофер (виж
приложение 1).

Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Културен коридор Източен трансбалкански път
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Локално ниво, за територията на Община
Пловдив, прилежащия ландшафт и
селищата от активната му зона на влияние1:
Културните маршрути на града са развити по
основните теми „Пловдив – кръстопът на
култури”, „Живи градски изкуства”, „Музата
Пловдив” и „Пловдивски пейзажи”, като са
организирани в териториална йерархична
структура – първична и вторична мрежа (виж
точка II.c. Предвиждания на новия Общ
Устройствен План на Пловдив и II.c.i. Анализ
на подземния урбанизъм). При разработването
им е търсена връзка с по-високите нива –
„Родопска Света Гора”, „Долината на царете”,
културни маршрути свързани със София, както
и Транс-Балканските културни коридори СеверЮг (Румъния-България-Гърция) и този по
основния диагонал.
Плакат… (източник: www.gallery-night.info)
Пловдив и сега се радва на голям интерес, заради
културния си живот, запазените традиции и
уникалната смесица на исторически следи и
паметници на културата, но според нас, следващата
стъпка е да се разработи график на събитията,
дейностите и фестивалите, така че градът да бъде
атрактивен целогодишно и да бъде посещаван
повече от веднъж – като се започне от месеца на
културата (юни-юли, ежегодна традиция последвала
мероприятието Съпътстваща Европейска Столица на
Културата на Брюксел, 1999 год.), посрещането на празника
на града - 6 септември, който е и национален, с докосване до
духа и пресъздаване на събитията от Съединението и се
завърши с най-успешната културна инициатива от
последните години „Нощ на музеите и галериите”.
… и лого на „Нощ на
музеите и галериите”
за 2007 година
c. Културен живот на Пловдив
„Живописният пейзаж на града, безбройните свидетелства за хилядолетната му история,
културните традиции и духът на съвременните творци, темпераментът на артистичната бохема,
изисканият вкус на пловдивчани, топлотата на този южен град ... всичко това отдавна е
превърнало самия Пловдив в уникална естествена сцена. Това е градът на големия български
диригент Добрин Петков, на Иван Спасов, композитор от световна величина, на уникалната
джазизпълнителка Йълдъз Ибрахимова. Тук ще усетите магнетичното въздействие на
българските хорове или ще чуете на живо неповторимите импровизации на Теодоси Спасов
или Огнян Видев, съчетаващи джаза с българските ритми.

1

Активна зона на влияние, определена в Общ Устройствен План на Община Пловдив

Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Духът на Пловдив, този вечен град,
ражда творческата сила и дава
вдъхновение на художници,
музиканти, писатели и поети.
Пионерската роля и традициите на
града във всички сфери на изкуството
и културата имат своите достойни
продължители.
В Пловдив се провеждат престижни
фестивални прояви международни
музикални, кино, театрални,
фолклорни и др. фестивали, пленери,
срещи.” (източник и снимка:
www.plovdiv.bg)

Богатият културен живот ползва за сцена паметниците на културата, като по
този начин допълва материалните следи с ново духовно измерение.
Социализацията и експонирането на Римския форум може да добави ново поле
за провеждане на културни мероприятия, както е възможно да се въстанови
галерията за модерно изкуство (преди временна конструкция, издигната в
съседство на Централна поща за мероприятието Съпътстваща Европейска
Столица на Културата на Брюксел, 1999 год.), интегрирана с модерен
информационен център.
В приложение 3. е показан график на културните събития в Община Пловдив за
2006 год.
d. Римските форуми
 Пресечната точка на кардо
максимус и декуманос максимус
 Вътрешна ориентация на
пространството
 Центърът, около който
Древният Рим се е развивал
 Бил е място за събиране, за
различни обществени,
политически, религиозни и
търговски дейности. Важни
обществени сгради и храмове
(схема на форума в Рим, източник:
www.bg.wikipedia.org)
Форумът в Пловдив е изграден по времето
на римският император Веспасиан (69-79 г.).
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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e. ПРОУЧВАНЕ НА АРХИВНИ И АКТУАЛНИ КАРТНИ МАТЕРИАЛИ,
КАДАСТРАЛНИ СНИМКИ И ДР. ГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА
ТЕРИТОРИЯТА


Анализ на стари планове

А. Б.
Г.
(снимки: архив на арх. Д. Георгиева)

В.
А. 1896 год., План на Шинтер и
Б. 1943-44 год., План на Янзен –
предвиждат нови сгради на местото на форума
В. 1968 год., Общ Градоустройствен План, ръководител арх. Попов –
формиране на градски районен център
Г. 1987 год., Топалова – попада в „обществени терени” в проекта,
предвижда застрояване
Концепции за развитие на централната част на Пловдив
В началото на 70-те години на XX век е проведен конкурс за актуализация на
централната градска част на Пловдив (на ОГП от 1968 год.) и оформянето на
площад „Централен”. Варианти А (арх. Георги Петков, арх. Велчо Велев), Б
(арх. Христо Бакърджиев, арх. Иван Попов, арх. Антоанета Топалова), В
(арх. Л. Велчева) и окончателния вариант (арх. Георги Петков, арх. Люба
Велчева, арх. Т. Петкова, арх. Екатерина Велчева и арх. Петя Ковачева),
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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събрал идеите на всички проекти, предвиждат обществено застрояване на
местото на форума (като в окончателния вариант, то е най-малко като обем).
Вариантът на доц. арх. Матей Матеев предвижда озеленяване и изява на
площадно пространство и на изток от Централна поща.

Варианти

А|Б

Вариант В

Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Окончателен вариант
(снимки: статия «Актуализация на проекта за централната част на
Пловдив», Арх. Атанас Тосев, сп. Архитектура, брой 9-1976)
Всички варианти предвиждат основната комуникационна артерия в посока
север-юг, сега бул. „Цар Борис III Обединител, да бъде проведена на по-ниско
от площада ниво. В крайна сметка сложността на транспортнокомуникационното решение на тези варианти, включително окончателния ги
оставя без реализация, но основната артерия в посока изток-запад
(бул. „Княгиня Мария-Луиза”, преминаващ в ул. „Гладстон”) е проведена в
подземно ниво като разсича форума на две и по този начин Одеонът остава
откъснат от другата част на паметника.
Предвиждания на новия Общ Устройствен План на Пловдив
В частта си ‘Анализ на състоянието на културно-историческото наследство’
Общият Устройствен План на Пловдив отчита процесите на нарушаване на
урбанистичната автентичност на прилежащата на античния форумен комплекс
среда и физическата деградация на уникалната археологическа структура, като
същевременно е нарушен и неизявен интегритетът на античната система като
цяло.
Освен това се наблюдава недостатъчна реализация на ролята на културното
наследство като ресурс-стимулатор на функционалните системи и общото
териториално развитие, както и недостатъчно усвоен ресурс за синтез между
културни и природни ценности, особено около територията на
площад „Централен”.
В същото време гео-културния потенциал на КИН на различните нива:
национално, регионално и европейско; липса на интегрираност с европейските
и националните културни коридори и културни маршрути остава недостатъчно
изявен и неусвоен, и не на последно място, неадекватното управление на КИН липса на интегрирана консервация, липса на управление на наследството като
цялостна система в мащабите на Общината (управлението е насочено преди
всичко към резервата “Старинен Пловдив”, наследството в останалата
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територия не е обект на управление), прозира най-силно в разглежданата от
настоящия проект част на града.
Форумът попада в режим на охранителна зона на групов паметник на
културата, като при неговата територия се срещат трите основни направления
на традиционните културно исторически пътища. Освен това той е изцяло
обхванат от предложената граница на буферна зона на номинацията за
световно наследство, според документите на Конвенцията за световно
наследство от 1972 год.

Фрагмент от Общ Устройствен План на Пловдив, Окончателен проект,
Проект - Подземен урбанизъм, Устройство на подземните пространства в
ЦГЧ (източник: www.plovdiv.bg)
В частта си ‘Оценка на туристическата инфраструктура’ Общият Устройствен
План на Пловдив отчита факта, че Форума не е сред паметниците, които
предизвикват туристически интерес, но според нас той има потенциал и
подходящо местоположение да обедини четирите най-посещавани обекта –
Античния театър, Римския стадион, Цветните мозайки и Ансамбловия
архитектурно-исторически комплекс „Стария Пловдив”.

Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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Фрагмент от Общ Устройствен План на Пловдив,
Окончателен проект, Прогноза - Подземен
урбанизъм, Устройство на подземните
пространства в ЦГЧ (източник: www.plovdiv.bg)
Анализ на подземния урбанизъм
Форумът попада в зоната на подземна
многофункционална система „Подземен музей на
Филипопол”, но неговото разкриване, дори и на
подземно ниво е ограничено от видимото
транспортно трасе на север и скрити инженерна
инфраструктура в останалите посоки.
Освен това той контактува с пет ядра и две
направления от системата на режими на контактна
подземно-надземна структура. Като се има в
предвид, че част от паметника е разкрита на ниво
терен и все пак има възможност за безпроблемно
доразкриване, територията около централния
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площад може да се счита за бъдещият гръбнак и основно обединяващо звено
на подземната част на града.

Фрагмент от Общ Устройствен План на Пловдив, Окончателен проект,
Проект - Културно-Историческо Наследство, Територии с КИН и режими със
специфични правила и норми (източник: www.plovdiv.bg)
Основните проблеми на подземните пространства са свързани с осигуряване
на публична достъпност и многофункционалност на средата, като стремежа би
следвало да бъде изграждане на цялостни:
- свързани подземни урбанистични системи и
- цялостни подземни и полуподземни моно- или полифункционални
археологически комплекси.
Нужно е да се търсят сполучливи практики за правно регламентиране и
регулиране, като стъпка в тази посока са промените в Закона за устройство на
територията от 2007 година, свързани с усвояване на подземни обществени
пространства от частни лица и обратно.
ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Общият Устройствен План на Пловдив предлага четири прогнози за развитие:
ИНТЕГРИРАНА КОНСЕРВАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕ НА УРБАНИСТИЧНАТА
АВТЕНТИЧНОСТ НА ГРАДСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА и приемане на Генерален
консервационен план, ПРОГНОЗА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗЯВА НА
ТЕРИТОРИАЛНИЯ И ТЕМПОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ НА СИСТЕМАТА КИН съхраняването и изявата на единството на посочената структура,
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО КАТО
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047
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РЕСУРС-СТИМУЛАТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - териториално развитие
на града, развитие на функционалните системи "труд", "обитаване", "отдих и
зелена система", "комуникации и транспорт" и ПРОГНОЗА ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
КИН, която включва концентрация и децентрализация на субектите в
общинското управление, усъвършенстване на юридическите и устройствените
инструменти, договорни и граждански мерки на защита на КИН, връзки между
системите КУЛТУРА и ТУРИЗЪМ, както и стимулиране на намирането на
алтернативни източници за финансиране на грижите по КИН. Във всичките
прогнозни сценарии е залегнало усъвършенстване на информационната база
за културно наследство на територията на Общината.
В нашата концепция много силно сме застъпили интегрирането на Форума и
изграждането на цялостна система, включваща материалните паметници на
културата, мемориалните обекти, архитектурния облик и пейзажа като част от
нематериалното наследство, ландшафта (доразработване и обвързване) и
съществуващите елементи на градски дизайн – носители на духа на новото
време.
Според мен намирането на подходящи функции и социализирането на
паметника са гаранция за устойчивост и развитие на територията. Също така
смятаме, че базата данни на Общината трябва да е постоянно достъпна и
съставяна заедно с гражданите.
4. БИБЛИОГРАФИЯ


Записки от лекционния курс по модула „Културно наследство”, водещ
преподавател: гл.ас. арх. Йорданка Иванова Кандулкова

Законодателна рамка:



Закон за паметниците на културата и музеите и основните подзаконови
актове към него
НАРЕДБА № 5 от 14 май 1998 г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Международни конвенции ратифицирани от Република България:




КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО
НАСЛЕДСТВО
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Европейска конвенция за ландшафта

Проекти:


Информация за ПРОЕКТ „ТРАНСБАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН КОРИДОР
“ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ” - СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО И ОБЩО
ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ” ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РАБОТНА
ПРОГРАМА 2007, Областен управител на Административна Област
Пловдив
Презентация на пилотния проект “Създаване и промоция на нов
комплексен културно – туристически продукт “Родопска Света гора”,
Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството,
www.mrrb.government.bg

Планове, стратегии и програми, Община Пловдив:









ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА
ПЛОВДИВ ЗА 2007г. (до тук по т.2. до т.9 – www.government.bg)
Програма за управление на Община Пловдив (2008-2011 г.)
Стратегия за развитие на Туризма в Община Пловдив 2007-2013 г.
Общ Устройствен План (до тук по т.10 до т.12 – www.plovdiv.bg)
Информация за културното наследство на България, Културните коридори
в Югоизточна Европа и проведените международни регионални форуми от
порталите www.president.bg (на Президента на Република България),
www.seecorridors.eu и www.nationalheritagebg.org
Понятие за „Форум” подход, статии на ФРМС, www.flgr.bg
Информация за историята, културния живот и събития, транспортната и
туристическата инфраструктура на Пловдив от порталите на on-line
енциклопедия Уикипедия (www.bg.wikipedia.org) и Община Пловдив
(www.plovdiv.bg)

Статии от периодичния печат:





Ускорено архитектурно-градоустройствено развитие на Пловдив, Доц.
арх. Матей Матеев, главен архитект на Пловдив, сп. Архитектура, брой
9-1976
Актуализация на проекта за централната част на Пловдив, Арх. Атанас
Тосев, сп. Архитектура, брой 9-1976
Старата архитектура в утрешната панорама на Пловдив, Доц. арх. Матей
Матеев, сп. Архитектура, брой 9-1976
Нови проучвания за изграждане на централния площад в Пловдив,
арх. Мария Сапунджиева, сп. Архитектура, брой 8-1982

Научни публикации:



История на опазването на културното наследство в България до Втората
световна война, гл.ас. арх. Йорданка Кандулкова, 2007, Автореферат за
присъждане на образователна научна степен "Доктор", резюме
Проект: „Културно-историческо наследство и исторически етапи на
развитие на гр. Пловдив”, екип с ръководител проф. арх. Тодор Кръстев,
октомври 2003
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Брошура „Античността през погледа на съвремието”,
издание на Областния управител на Административна
Област Пловдив
www.pd.government.bg

Приложение 2.

Презентация „Прилагане на форум подхода за превръщане
на културно-историческото наследство във фактор за
устойчиво развитие на регионите” на ФРМС
www.flgr.bg

Приложение 3.

Пловдивски културни събития:
Информация за културните
събития в Община Пловдив
през 2006 г.
www.plovdiv.bg

Приложение 4.

Списък на паметниците на
културата в обхвата на
античния пласт около площад
„Централен” (приложената
схема)
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ɋɴɜɦɟɫɬɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɦɟɠɞɭ ɎɊɆɋ/ɒȺɊɋ
ɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɮɨɧɞ “Ʉɭɥɬɭɪɚ”
• ɇɎɄ –

ɉɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɮɨɪɭɦ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɡɚ ɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɜɴɜ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɢɬɟ

ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɳɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɩɨɞɯɨɞɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
Ʉɂɇ;

• ɎɊɆɋ –

ɚɞɚɩɬɢɪɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɹ
ɩɨɞɯɨɞ ɧɚ ɩɪɹɤɚɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ Ʉɂɇ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɧɢɜɨ;

• ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ

–

ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɛɢɡɧɟɫ ɫɪɟɞɢ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ,
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɞɟɥɧɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ

ȿɬɚɩɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɮɨɪɭɦ ɩɪɨɰɟɫɚ
Ɉɛɳɚ ɰɟɥ: Ⱦɚ ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ
ɦɟɠɞɭɨɛɳɢɧɫɤɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɚɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢ ɰɟɥɢ:
•

ɇɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɞɢɚɥɨɝ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ
ɫɬɪɚɧɢ;

•

Ɋɚɡɜɢɜɚɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ;

•

ɉɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢɹ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɹ ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɞɨɛɚɜɹɧɟ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɤɴɦ ɦɟɫɬɧɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɛɚɡɢɪɚɧɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
Приложение 2
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ɉɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɉɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
•

ɉɨɞɛɨɪ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɢ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ
(ɋɴɜɦɟɫɬɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚ
ɇɎɄ ɢ ɎɊɆɋ ɡɚ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɚ);

•

Ɏɨɪɭɦ ɩɪɨɰɟɫ - 5 ɫɟɫɢɢ,
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢ ɧɚ ɪɨɬɚɰɢɨɧɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɧɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɤɚɧɹɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɬɹɫɧɨ
ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ;

ɉɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢɬɟ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ:

1.
2.
•
•
•

3.

• Ⱦɢɫɤɭɫɢɢ – ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɢ ɫɚ ɜɴɪɯɭ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɢ ɦɟɫɬɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɧɚɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ȼ ɬɨɡɢ ɬɢɩ ɮɨɪɭɦɢ ɫɚ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ
ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ

4.

•

•

•

ɋɴɡɞɚɞɟɧɢ 5 ɦɟɠɞɭɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ Ʉɂɇ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ 5 ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɡɚ ɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟ ɧɚ Ʉɂɇ
ɜɴɜ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
ȼɴɜɥɟɱɟɧɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ 3 ɨɛɳɢɧɢ
ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ 43 ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ 27
ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɫ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɨɬ ɧɚɞ 500 000 ɥɜ., ɨɬ
ɤɨɢɬɨ:
ɒȺɊɋ – 240 000 ɥɜ.;
ɇɎɄ – 110 000 ɥɜ.;
Ɉɛɳɢɧɢ – 135 000 ɥɜ.

Приложение 2

ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ;
ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ;
ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢ;

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟ ɨɬ
ɮɨɪɭɦɚ ɩɪɨɟɤɬɢ
ɉɨɞɤɪɟɩɚ - ɡɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ

ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɨɬ ɞɜɟɬɟ
ɮɚɡɢ, ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɢ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɚ ɫ
ɨɛɳɢɧɢ ɨɬ ɫɴɫɟɞɧɢ ɪɟɝɢɨɧɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɢɹ ɮɨɪɭɦ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɨɹɜɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
Ʉɂɇ

ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
•

Ɇɨɞɟɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ;
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ
ɩɨɦɨɳ:

ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
•

•
•
•
•
•
•

ɉɨɞɨɛɪɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚ 6 ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɚɦɟɬɧɢɰɢ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢ 10
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢ;
ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɡɢɪɚɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɤɬɢɜɢ ɜ
5 ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ;
ɋɴɡɞɚɞɟɧɢ ɢ ɪɚɡɤɪɢɬɢ 5
ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɢ ɫɛɢɪɤɢ;
ȼɴɡɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɴɛɢɬɢɹ;
ɂɡɞɢɪɟɧɢ ɢ ɩɪɟɫɴɡɞɚɞɟɧɢ ɨɛɢɱɚɢ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ 5 ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ;
ɉɪɨɦɨɰɢɹ ɧɚ Ʉɂɇ (ɝɢɞɨɜɟ,
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɰɢ, ɮɢɥɦɢ, ɞɢɩɥɹɧɢ,
ɛɪɨɲɭɪɢ, ɡɚɫɢɥɟɧɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɦɟɞɢɢ ɢ ɞɪ.);
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ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
•
•
•

•

•

•

•

ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ

Ɉɛɭɱɟɧɢ ɧɚɞ 50 ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɜ
ɭɦɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ Ʉɂɇ;
Ɉɛɭɱɟɧɢ ɧɚɞ 20 ɦɥɚɞɢ ɯɨɞɢ ɜ
ɞɴɪɜɨɪɟɡɛɚ ɢ ɝɪɴɧɱɚɪɫɬɜɨ;
Ɉɛɭɱɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɜ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ;
ɉɨɜɢɲɟɧɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ ɤɴɦ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ
Ʉɂɇ;
ɂɡɝɪɚɞɟɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɤɚɬɨ
ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
ȼɴɜɥɟɱɟɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɨɬ
ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɢ ɪɟɝɢɨɧɢ;
Ɉɫɴɳɟɫɬɜɟɧ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɨɛɦɟɧ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ!

ɎɊɆɋ
www.flgr.bg
www.invest.bg
 flgr@flgr.bg
 02 976 89 89
Приложение 2
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Пловдивски културни събития

Информация за културните събития
в Община Пловдив през 2006 г.
No

Наименование на
събитието

Време и
място

Анотация за събитието

Приложение 3.

8

Организатори

Връчване на

навечерието

Награда “Пловдив” е ежегодно отличие на Община

Награда “Пловдив”

на 24 май

Пловдив за ярки постижения в културния живот на

в областта на

/неуточнено/

града през предходната година в разделите

изкуството

Драматичен

литература, художествен превод, театър, музика,

театър

изобразително изкуство, архитектура, журналистика и

ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1

Тържествено

6 януари

Слово за поета и поднасяне на венци и цветя пред

отбелязване на 158-

Цар

паметника му. Присъства политическият и културен

годишнината от

Симеоновата

елит на Пловдив. Участват военен духов оркестър и

рождението на

градина

почетна рота

Тържествено

16 януари

Слово за Освобождението на Пловдив и поднасяне

отбелязване на 128-

Градската

венци и цветя пред паметника на капитан Бураго.

годишнината от

градина

Присъства политическият елит на града, участват

Пловдивски културни събития

дарители и спомоществователи в областта на
културата. Носителите на наградата се определят от
специализирани комисии за всеки от осемте раздела.

Отдел “Култура”

Наградите се връчват от Кмета на Пловдив на
тържество в Драматичния театър. Награда “Пловдив”
е учредена през 1981 г.

Община Пловдив
Тържествено

11 - 24 май

Тържествата започват на 11 май с честване деня на

отблязване на

Паметник на

славянските първоучители на паметника им пред ГХП

Деня на българската

Св.св. Кирил и

“Св.св.Кирил и Методий” и литийно шествие до

просвета и култура и

Методий

барелефа на двамата братя на ул.”Съборна” 14а,

на славянската

на пл. “11

където преди 152 години е било първото в България

писменост

май”

честване на Св.св.Кирил и Методий. На самия 24 май

Откр.сцена на

се организира тържество пред паметника и празнично

пл.Стамболов

шествие до пл. “Ст.Стамболов”. На откритата сцена

Концертна

пред Общината се изнасят концерти на ученически

гибелта на Васил

зала

колективи, на фолклорни и естрадни състави. В

Левски

Градски дом

празничната програма са включени концерт на

Освобождението на

9
Отдел “Култура”

военен духов оркестър и почетна рота

Пловдив от османско
владичество
3

4

Възпоминание за

19 февруари

Слово за Левски и понасяне венци и цветя пред

Апостола –

Централната

паметника му. С участието на политическия елит на

отбелязване на 133-

алея на

Пловдив, военен духов оркестър и почетна рота

годишнината от

Бунарджика

Тържествено

3 март

Честването на Трети март – национален празник на

отбелязване на

Паметник на

България, включва тържествен молебен в храма

Националния празник

руските

“Св.св.Петър и Павел” и тържествено поклонение

на България и 128-

освободители

пред Паметника на руските освободители на

годишнината от

на хълма

Освобождението от

Бунарджик

Община Пловдив
Отдел “Култура”

“Култура”.
м. юни

Фестивалът на старата градска песен се провежда за

Бунарджика, в което участва политическият елит на

старата градска

Градски дом

шести път. В него участват състави и индивидуални

Пловдивска област. В навечерието на празника и на

песен“Нежни чувства”

на културата

изпълнители от цялата страна. Освен стари градски в

самия Трети март се организира програма от

владичество

концерти, изложби и други културни прояви. Отслужва

10

Тържествено

2 юни

Слово за Христо Ботев и поднасяне на венци и цветя

отбелязване на

Цар

пред паметника на поета в Цар Симеоновата градина.

Международен

м.март –

През 2006г. Графичният пленер ще се проведе за 12-и

Община Пловдив

Деня на Ботев и на

Симеоновата

Присъства политическият и културен елит на града,

пленер на

декември

път. Ежегодно участват по 8 автори,като подборът им

Отдел “Култура”

загиналите за

градина

участва почетна рота и военен оркестър.

Графичното ателие

Графична

става с конкурс. В пленера досега са участвали

база на СХУ

утвърдени български графици,както и изявени творци

Дружество на

”Цанко

от Македония, Франция, Гърция и други. С творбите

пловдивските

Международен

10 – 20 юни

Най-стар и единствен по рода си в България.

Лавренов”

от пленера се урежда изложба през м.февруари

фестивал на

Етнографски

Провежда се за 42-и път в двора на Етнографския

камерната музика

музей

музей в Старинен Пловдив. Свидетелство за

художници

на изпълнители като Ифра Нийман,Святослав
Рихтер,Данаил Шафран,Алексис Вайсенберг, Милчо

Община Пловдив

В програмата са включени Великденска изложба на

празници

Великден

Дружеството на пловдивските художници и

Левиев, Минчо Минчев, Юри Буков,състави като

/неуточнено/

Великденски концерт на Биг-бенд “Пловдив”, както и

Парижки камерен оркестър, Оркестър

Откр.сцена на

други концертни изяви на откритата сцена на площад

“Ерфрут”,“Инглиш Симфони”,“Лондонска серенада”,

“Ст.Стамболов”.

“Шидлоф квартет” и други

Отдел “Култура”

Стамболов

13

10 дни около

Програмата на фестивала включва симфонични

музикален фестивал

Великден

концерти на пловдивското оперно-филхармонично
дружество с участието на изтъкнати солисти от

/неуточнено/
Концертна

страната и чужбина. Провежда се за девети път.

Община ПловдивОтдел “Култура”
Оперно -

Министерство на
културата

Национален
център за музика
и танц

м. юни

Националната награда “Хр.Г.Данов” е учредена през

Националната

/неуточнено /

1999 г. във връзка с провеждането на Европейския

културата

награда

Къща-музей

месец на културата. Присъжда се всяка година по

Национален

“Христо Г.Данов”

“Хр.Г.Данов”

случай 24 май за принос в националната книжовна

филхармонично
дружество

източник: www.plovdiv.bg

Министерство на

център

култура през предходната година. Наградите се

за книгата

определят на конкурсен принцип, а отличията се

Община Пловдив-

връчват на тържествена церемония в Пловдив.
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Отдел “Култура”

Връчване на

зала

източник: www.plovdiv.bg

Община Пловдив

международния авторитет на фестивала е участието

ул. “Гладстон” 32

10 дни около

Великденски

Отдел “Култура”

България
12

художникът Емил Миразчиев

7

Община Пловдив

свободата на

Великденски

пл.

Отдел “Култура”

песни.
11

следващата година в изложбената зала на ул

6

Община Пловдив

репертоара им могат да бъдат включени и авторски

паметника им на Централни гробища.

“Гладстон” 32. Постоянен ръководител на пленера е

Отдел “Култура”

поетични вечери и изложба от фонда на Отдел
Отдел “Култура”
Фестивал на

османско

Община Пловдив

любителски читалищни колективи, музикално-

Община Пловдив

се панихида за загиналите български опълченци на

5

Отдел “Култура”

фотография. Дава се и специална награда за
Община Пловдив

Христо Ботев
2

Община Пловдив

Отдел “Култура”
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14

Пловдивски културни събития

Дни на литературата

м.юни

За първи път проявата бе организирана през 2003 г.

Община Пловдив

и книгата“Пловдив

/неуточнено/

През дните“Пловдив чете” издателства от цяла

–Отдел “Култура”

чете”

Старинен

България представят продукцията си, организират се

Пловдивските

Пловдив

литературни четения, премиери на книги, базари и др.

издателства

Приложение 3.

No

Наименование на
събитието

“Верди” фестивал

м. юни

На сцената на Античния театър в продължение на

/неуточнено/

седмица се изнасят спектакли на оперите на великия
композитор. Фестивалът се закрива с галаконцерт
“Най-доброто от Верди”.

Оперно -

Време и
място

1

Концерт – откриване

Антич.театър1

2

филхармонично

Национални

1 - 30

есенни изложби

дружество
пл. “Централен”

Международен

1 – 10 юли

Провежда се ежегодно през месец юли в Стария град.

Община Пловдив

пленер по живопис

Старинен

В своята над 30-годишна история е събирал

Отдел “Култура”

Пловдив

художници от Гърция, Испания, Швеция, Русия, Чили,

Община Пловдив

септември

акварели на Георги Божилов – Слона, в двора на

– Отдел “Култура”

Старинен

Атанас Кръстев/Начо Културата/. Постепенно от

Пловдив

камерни изложби на пловдивски автори те прерастват
в национални. Характерно за есенните изложби в
Стария град е показването на живопис, графика и
пластика в откритите дворни пространства на

Димитър Киров, Кольо Витковски и мн.др
3

Седмица на

началото на

Проявата стартира неофициално през 1994 г., а три

модерното изкуство

м. септември

години по-късно Сдружение “Изкуство днес” е

/неуточнено/

учредено като основен ор-ганизатор на форума.

Баня

Представя съвременни решения в изобра-зителното

“Старинна”

изкуство, като освен мултимедийните и компютърните

Сдружение
“Изкуство днес”

Тържествено

18 юли

Слово за Левски и поднасяне на венци и цветя пред

Община Пловдив

отбелязване на 169-

Паметника на

паметника на Апостола на централната алея на

Отдел “Култура”

годишнината от

Левски на

Бунарджика. С участието на политическия елит на

рождението на Васил

х.Бунарджика

Пловдив, военен духов оркестър и почетна рота.

за аван-гардни изяви на други изкуства – театър,

Община

31 юли – 4

През 2006г. ще бъде 13-ото издание на фестивала.

Община Пловдив

музика, литература. Досега във форума са взели

Пловдив –

Отдел “Култура”

участие творци от България,Дания,

Международен
фолклорен фестивал

август

Открива се с атрактивно шествие на участниците по

Античен

главната улица на Пловдив. Спектаклите се изнасят

Холандия,Франция,Германия,САЩ,Италия,Швейцария

театър

на Античния театър и на Откритата сцена на

и др.

пл.“Ст.Стамболов”. Във фестивала досега са взели

4

участие фолклорни танцови състави от Гърция,
Турция, Румъния, Сърбия, Молдова, Русия, Грузия,
Беларус, Полша, Чехия, Италия, Франция, Египет,
Нигерия, Мексико, Португалия, Коста Рика, Пуерто
Рико, Индия и други.

6 септември

Честването на Шести септември – официален празник

Община Пловдив

Паметник на

на България и празник на град Пловдив, включва

Отдел “Култура”

септември – Ден на

Съединението

тържествен молебен в катедралния храм

Съединението на

“Св.Богородица” и тържествена заря–проверка пред

България и празник

Паметника на Съединението с участието на

на Пловдив

политическия елит на държавата. За празника се

На Първи ноември е посветен празничен концерт с

Община Пловдив

организира програма с концерти, изложби, спортни

отбелязване наДеня

Градски дом

участието на фолклорни ансамбли, хорове, куклено-

Отдел “Култура”

прояви и други,които се провеждат в навечерието на

на народните

на културата

театрални и балетни формации и др. Организират се

Шести септември и в самия ден на празника.

изложби, срещи с читалищни дейци, поклонения пред

5

паметници на народни будители. В катедралния храм

Международен
поскулптура

молебен.
Организацията на празниците започва с коледната

новогодишни

декември

украса на града. Изнасят се концерти народна,

празници

класическа и популярна музика на откритата сцена,
Градски дом

както и в концертните зали. От 1999 г. се организира

на културата,

тържествено посрещане на Новата година на площад

Концертна

“Централен”.

м. септември

симпозиум

“Света Богородица” се отслужва благодарствен

15 – 31

Отдел “Култура”

честване на Шести

1 ноември

Коледни и

Баня “Старинна”

Тържествено

Тържествено

будители

бул. “6
септември”

проекти и инсталации в седмицата е отделено време

Левски

Община Пловдив

Провежда се за осми път. Всяка година участват 10
скулптори, като подборът им се извършва с конкурс.

Община Пловдив
–
Отдел “Култура”

/неуточнено/

Досега в симпозиума са участвали изявени скулптори,

Цар

както от България, така и от Гърция, Македония,

Симеонова

Румъния, Франция и други. Работи се в ка- мък или

Дружество на

градина

дърво на открито в Цар Симеоновата градина.

пловдивските

Постоя- нен ръководител на симпозиума е скулпторът

Отдел “Култура”

художници

Николай Савов.
6

зала,
Открита сцена
21

ул.”Гладстон”№32

Пиронков, Светлин Русев, Иван Кирков,Георги Баев,

и се изгражда фонд към Отдел“Култура”.

20

пловдивските
художници

били представени творци като Йоан Левиев, Енчо

Пленерът завършва с изложба на създадените творби

19

Дружество на

възрожденските къщи. През годините в изложбите са

Германия, Швейцария, Кувейт, Япония, ЮАР и др.

18

Отдел “Култура
Началото е поставено през 1967 г. с камерна изложба

Корея, Македония, Армения, Полша, Чехия, Унгария,

17

Организатори

Община Пловдив

септември

1”
16

Анотация за събитието
ЕСЕНЕН САЛОН НА ИЗКУСТВАТА `2006

на улиците и в къщите на Стария град.
15

Пловдивски културни събития

Международен

м. септември

Фестивалът се реализира по съвместен проект с

Община Пловдив

театрален

/неуточнено/

Международния институт за Средиземноморски

Отдел “Култура”

фестивал

Драматичен

театър – Мадрид, и досега има девет издания. На

“Сцена на кръстопът”

театър

него водещите български театри представят

Българска
национална

Годишна изложба на

м. декември

Представя най-добрите творби от годишната

Община Пловдив

Античен

актуалните си постановки за сезона, като спектаклите

телевизия

пловдивските

/неуточнено

продукция на пловдивските живописци, графици,

– Отдел “Култура”

театър

са обединени от обща тема. Досега във фестивала са

Министерство на

художници

/Изложб. зала

скулптори и приложници. Открива се в навечерието на

Градски дом

участвали и театри от Гърция, Румъния,

“Гладстон” 32

Коледа.

на културата

Украйна,Македония, Испания,Англия и други страни.

Дружество на
пловд. художници

Художествен ръководител на фестивала е Стефан

културата
Национален
център за театър

Данаилов. За първи път през 2002 г. бе
експериментира- на нова форма – т.нар. “Театър на
улицата” /скечове, гротескни спектакли на открити

Драматичен
театър - Пловдив

пространства/.
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Приложение 3.

7

Пловдивски културни събития

Международен

м. септември

През 2006 г. ще бъде 15-ото издание на фестивала.

Държавен куклен

куклено - театрален

/неуточнено/

На него се представят български и чужди куклено-

театър - Пловдив

фестивал

Куклен театър

театрални формации със спектакли с участието на не

“Двама са малко –

- Пловдив

повече от трима актьори.През годините във

трима са много”

фестивала са участвали със свои продукции и водещи

Приложение 3.

13

Министерство на

Пловдивски културни събития

Международен

м.октомври

Започнал като фестивал на телевизионните театри,

Българска

телевизионен

/неуточнено/

“Златната ракла” прераства в общотелевизионен и

национална

фестивал

Новотел

вече има 30 издания. Има конкурсен характер. Дават

“Златната ракла”

“Пловдив”

са награди за режисура, за музика, за актьорско

културата

куклени театри от много европейски страни – Гърция,
Македония, Румъния,Русия,
Франция,Холандия,Турция,Полша,Словакия и други.

Община

и творчески съюзи. Своя награда присъжда и детско

Пловдив

представили свои телевизионни програми повечето

официалното има и детско жури, което дава своя

европейски и азиатски страни.

награда.

14

Международен

м. септември

В първото издание на джаз-фестивала през 2005 г.

Община Пловдив

джаз фестивал

Лятно кино

участваха музиканти от Италия, Украйна, Гърция,

– Отдел “Култура”

“Орфей”

Македония и България.Председател на артистичния

Изложба “Пловдив –

м.октомври

Изложбата се организира от пловдивските общински

вечният град”

/неуточнено/

музеи с експонати, фотоси и документи от техните
“Международен панаир – Пловдив” ЕАД през 2005 г.

музеи

Община Пловдив
- Отдел “Култура”

Община Пловдив

Празник на Стария

м. септември

В последната събота на септември на откритите

град

Откритите

пространства в Стария град се изнасят концерти на

пространства

фолклорни танцови и вокални групи, джаз-балетни

Сдружение

панаир –

и къщите на

формации, хорове, рок и джаз групи, състави за стари

“Старинен

Пловдив” ЕАД

Стария град

градски песни. Дългогодишен участник в празника е

Пловдив”

“Международен

Национална кръгла

края на

Провежда се за първи път с участието на специалисти

маса по проблемите

м.октомври

по проблемите на културата и изтъкнати творци от

Отдел “Култура”

на културата

/неуточнено/

цялата страна. Кръглата маса ще завърши с

Фолклорен ансамбъл “Тракия”.

10

Пловдивските

фондове. За първи път е организирана съвместно с

съвет е Милчо Левиев.
9

Отдел “Култура”

международно участие, като досега в него са

Отдел “Култура”

Фестивалът има конкурсен характер. Наред с

8

изпълнение, както и специални награди на институции
телевизионно жури. Фестивалът има широко

Община Пловдив

телевизия

Пловдив Рок-Фест

15

м.септември

В рамките на Пловдив Рок-Фест се организират

Община Пловдив

/Закриване на

пресконференция и с нея ще бъде закрит вторият

/неуточнено/

концерти на популярни рок групи и солисти от

– Отдел “Култура”

Есенния салон на

Есенен салон на изкуствата.

Летен театър

Пловдив и цялата страна.

Община ПловдивОтдел
“Култура”

изкуствата/

/ГДК/
11

Национален

Фестивал на

м.октомври

Възстановен след известно прекъсване,през 2005г.

българския

/неуточнено/

фестивалът бе организиран за 15-и път. По новия

неигрален

Новотел

регламент “Златният ритон” се провежда през година.

филмов център

филм“Златен ритон”

“Пловдив”

Фестивалът има конкурсен характер и представя най-

Министерство на

добрата продукция за последните две години.

културата

Присъжда се награда “Златен ритон” за документален
и за анимационен филм. В рамките на фестивала се
организира дискусионна кръгла маса.

Съюз на
българските
филмови дейци
Община Пловдив

12

Международни

м. октомври

Фотографският форум досега е провеждан над 15

фотографски срещи

/неуточнено/

пъти. Включва авторски изложби във възрожденските

Община ПловдивОтдел

Старинен

къщи и дворове на Стария град, кръгла маса и пленер

“Култура”

Пловдив

с фотографите-участници. Със свои изложби във
форума са взели участие най-известните български

Фондация

фотографи, както и утвърдени творци от Германия,

“Фотографско

Австрия, Франция, Англия, Швейцария, Холандия,

средище”

Ирландия, Япония, Израел и др. В реализацията на
изложбите неоценимо е съдействието на чужди

бул. “Руски” № 51

културни центрове и посолства – Гьоте институт, Про
Хелвеция, Британския институт и други.
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Attributes

Списък на паметниците на културата
№
196
202
203
240
241
242
243
244
246
247
249
256
264
265
267
268
269
270
273
274
275
277
278
281
282
283
284
285
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
427
437
450
477
478
534
580
581
582
583
587
588
612
616
618
619
688
689
692
695
696
702
705
ГПК - А
ГПК - А
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - ИЗ "ФТП"
ОЗ - А 1
ОЗ - А 1
ОЗ - А 2
ОЗ - А 2
ОЗ - А 3
ОЗ - А 3
ОЗ - А 4
ОЗ - А 4
ОЗ - Ж 1
ОЗ - Ж 1
ОЗ - ПГИ
ОЗ - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ
ПК - ПГИ

ИМЕ
Административно-търговска сграда на Константин Куцоглу
Сграда на Постоянната окръжна комисия (сега Общино Пловдив)
Жилищно-търговска сграда на Ешкенази (сега БГА "Балкан" и жилища)
Жилищна сграда на Андрей Ковачев
Жилищно-търговска сграда на Томасян
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда на Ал.Христов
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда на Ботев и Коджейков
Жилищна сграда на д-р К.Добрев
Жилищна сграда (бивша детска градина)
Жилищна сграда (бивша детска градина)
Жилищна сграда на Керкенакови
Жилищно-търговска сграда на братя Влагиеви (вегетариански ресторант, сега банка)
Жилищни сгради на Димитър Стойчев
Жилищна сграда на Израел Леви
Жилищна сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда (сега ресторант)
Жилищно-търговска сграда (сега ресторант)
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Жилищно-търговска сграда
Военен клуб
Градоначалство - общежитие за средношколци
Жилищна сграда
Жилищна сграда на д.р Андониадис
Жилищна сграда - Детска градина
Гимназия "Лиляна Димитрова" (сега гимназия "Св.Патриарх Евтимий")
Жилищна сграда
Жилищна сграда
Жилищна сграда на Турдоглу
Жилищна сграда на Джугаланов
Жилищна сграда
Жилищна сграда на Сербезов
Тютюнев склад
Тютюнев слад
Трудова борса - Първа Градска Болница
Жилищна сграда на Дренски
Сграда в двора на Руското консулство
Стария фонтан с квадратната площадка
Административно-търговска сграда на Пловдивска митрополия
Жилищно-търговска сграда на Стайнови
Жилищно-търговска сграда на Станчо Момчев
Жилищно-търговска сграда на Атанас Белберов
Жилищно-търговски сгради на Андонов
Жилищно-търговска сграда на Хр. и Пенка Пееви
Територия на Форумен комплекс
Голямата базилика източно от форума
Ранновизантийски керамичен комплекс
Археологически комплекс - жилищен квартал и улично кръстовище
Фрагменти от крепостна стена
Предполагаемо трасе на крепостна стена със статут на деклариран паметник след разкриване
Предполагаемо трасе на акведукта на Филипопол със статут на деклариран ПК след разриване
Разкрити фрагменти от улично-квартална структура
Частично проучена улично-квартална структура на Филипопол със статут на деклариран ПК след разкриване
Жилищно-търговска сграда на Кочо Василев
Лобно място на Александър Димитров
Система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята"
Граница на ГПК - система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята"
Система от улични ансамбли "А*" по ул."Княз Александър І" и ул."Отец Паисий"
Граница на ГПК - система от улични ансамбли "А*" по ул."Княз Александър І" и ул."Отец Паисий"
Граница на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Охранителна зона на ГПК система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Отец Паисий")
Граница на oхранителна зона на ГПК - система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Отец Паисий")
Граница на oхранителна зона на ГПК - система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Княз Александър І")
Охранителна зона на ГПК система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Княз Александър І")
Охранителна зона на ГПК система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Р.Даскалов")
Граница на oхранителна зона на ГПК - система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Р.Даскалов")
Охранителна зона на ГПК система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Княз Александър І")
Граница на Охранителна зона на ГПК - система от улични ансамбли "А" по ул."Княз Александър І", ул."Отец Паисий", ул."Р. Даскалов", ул."Хр.Г.Данов", площад "Джумаята" (към ул."Княз Александър І")
Охранителна зона археология
Граница на охранителна зона археология
Охранителна зона на ПК на парковото и градинско изкуство - Парк на свободата
Граница на oхранителна зона на ПК на парковото и градинско изкуство - Парк на свободата
Граница на ПК на парковото изкуство - Парк на свободата
Граница на ПК на парковото изкуство - Парк Данов хълм
Градската градина
Граница на ПК на парковото и градинско то изкуство - Градската градина
Парк на свободата ( Цар Симеоновата градина)
Граница на ПК на парковото и градинско то изкуство - Парк на свободата ( Цар Симеоновата градина)
Улично озеленяване на бул."Иван Вазов"
Граница на ПК на парковото и градинско то изкуство - Улично озеленяване на бул."Иван Вазов"

АДРЕС
ул."Отец Паисий" №2
ул."Ген.Гурко" №4 - пл."Стефан Стамболов" № 1
ул."Гладстоун" №4
ул."Отец паисий"№31 - ул."Патриарх Евтимий" №17
ул."Отец Паисий" №29
ул."Отец Паисий" №27
ул."Отец Паисий" № 25
ул."Отец Паисий" №23
ул."Отец Паисий" №16А
ул."Отец Паисий" №16
ул."Отец Паисий" №18
ул."Гладстоун" №12 - ул."Лавеле"
ул."Гладстоун" №14А
ул."Гладстоун" №14
ул."Ген.Гурко" №18
ул."Ген.Гурко" № ул."Отец Паисий" - ул.ген.Гурко"№16
ул."Отец Паисий" №39 - ул."Ген.Гурко"№21
ул."Отец Паисий" №37
ул."Ген.Гурко" №25
ул."Отец Паисий" №26 - ул."Патриарх Евтимий"
ул."Отец Паисий" №32
ул."Ген.Гурко" №19
ул."Ген.Гурко" №17
ул."Ген.Гурко"№13 - ул."Княз Александър І"
ул."Отец Паисий" №36
ул."Отец Паисий" №38
ул."Отец Паисий" №40
ул."Отец Паисий" №42
ул."Иван Вазов" №2
ул."Иван Вазов" №10
ул."Иван Вазов" №12
ул."Иван Вазов" №14
ул."Иван Вазов" №16
ул."Иван Вазов" №19
ул."Иван Вазов" №25
ул."Иван Вазов" №27
ул."Иван Вазов" №29
ул."Иван Вазов" №22
ул."Иван Вазов" №24
ул."Иван Вазов" №26
ул."Иван Вазов" №31
ул."Иван Вазов" - ул."Екзарх Йосиф" №13
ул."Иван Вазов"
ул."Иван Вазов" №17
ул."Иван Вазов" №20
Парка на Свободата (Цар Симеоновота градина)
ул."Отец Пасий" №21
ул."Отец Паисий"№15
ул."Отец Паисий"№13
ул."Отец Паисий"№11
ул."Отец Паисий"№7,9
ул."Отец Паисий"№5
пл."Централен"

№_КВАРТАЛ
2 (50 нов)
77( 124 нов)
77 (124 нов)
74(71 нов)
74(71 нов)
74(71 нов)
74(71 нов)
74(71 нов)
75(70 нов)
75(70 нов)
75(70 нов)
77(124 нов)
78
78
146
146
147
147
147
148
148
148
148
148
149
149
149
149
316
316
316
316
316
323
324
324
324
201
315
315
314
304
279
323
316
10
10
10
10
9
9

ул."Гладстоун", Парк на свободата (Цар Симеоновата градина)
ул."Капитан Райчо", пред блок №16

в двора на хотел "Тримонциум"
ул."Отец Паисий"№11
ул."Гладстоун"№
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"
Съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"

Приложение 4.
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Групов ПК - ансамбъл; Археологически и архитектурно-строителен
Групов ПК - ансамбъл; Археологически и архитектурно-строителен
Групов ПК - ансамбъл; Археологически и архитектурно-строителен
Групов ПК - ансамбъл; Археологически и архитектурно-строителен
Групов паметник на културата - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив"(археологически, архитектурно-строителен, на урбанизма и културния пейзаж)
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
Зона с урегулирани имоти с ПК, характерна застройка
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство
ПК на парковото и градинското изкуство

Attributes

Списък на паметниците на културата (продължение)
КАДАСТРАЛНИ_ДАННИ
пл.№842
пл.№ 732
пл.№
пл.№2000
пл.№ 2002
пл.№ 2008
пл.№ 2009
пл.№2010
пл.№2012
пл.№2012
пл.№2013
пл.№726
пл.№723
пл.№724
пл.№ 2070
пл.№2071
пл.№2042, 2043
пл.№2044
пл.№2058
пл.№2026
пл.№2032
пл.№2035
пл.№2036
пл.№2041
пл.№2072
пл.№2074
пл.№2075
пл.№2076
пл.№224
пл.№222
пл.№219
пл.№218
пл.№ 214
пл.№248
пл.№250
пл.№254
пл.№255
пл.№315
пл.№202
пл.№203
пл.№679
пл.№671
пл.№607
пл.№246
пл.№211
пл.№
пл.№910, УПИ ХІ
пл.№912, УПИ ХІІІ
пл.№916, УПИ ХІV
пл.№921, УПИ ІІ
пл.№853, 858, УПИ VІІ, VІІІ
пл.№860, УПИ І
пл.№
пл.№
пл.№
пл.№

СОБСТВЕНОСТ
частна
общинска
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
смесена
частна
частна
частна
частна
частна
частна
смесена
частна
смесена
частна
частна
частна
частна
частна
частна
държавна
общинска
частна
частна
частна
публична общинска
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
публична общинска
частна
частна
общинска
на религиозна организация
частна
частна
частна
частна
частна
публична държавна
публична държавна
публична държавна
публична държавна
публична държавна

пл.№920, УПИ ХV

частна

нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК; прот.№10/21.11.2002г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК; прот.№10/21.11.2002г. на НСОПК
нар.№5 на МК - ДВ, бр.60/98г.; прот.№ 5/22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК; прот.№10/21.11.2002г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК; прот.№10/21.11.2002г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
нар№5 на МК ДВ, бр.60/98г.; прот. №5 /22.05.2000г. на НСОПК
писмо №37/12.01.1993г. на НИПК
писмо №37/12.01.1993г. на НИПК
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.
прот.№ 5/01.06.1990г. на СОПК, ДВ, бр.41/92г.

от местно значение
от местно значение
елемент от групов паметник
елемент от групов паметник
от местно значение
от местно значение
от местно значение
от местно значение

СТАТУТ
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
регистриран, прот.№10/2002г. на НСОПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
деклариран, писмо №395/13.02.85г. на НИПК
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
регистриран, прот. на НСОПК от 25.05.1998г.
обявен, ДВ, бр. 6/95 г.; прот. от 22.06.98 г. на НСОПК
обявен, ДВ, бр. 6/95 г.
обявен, ДВ, бр. 6/95 г.
обявен, ДВ, бр. 6/95 г.
прот.№48/19.12.1927г. на КС на МНП, ДВ, бр.221/27г.; обявен,ДВ, бр. 6/95 г.
писмо №545/27.02.2001г. на НИПК
писмо №545/27.02.2001г. на НИПК
деклариран, писмо №545/27.02.2001г. на НИПК
писмо №545/27.02.2001г. на НИПК
деклариран, писмо №4532/31.10.96г. на НИПК
обявен, ДВ, бр. 20/69 г.

КАТЕГОРИЯ
от местно значение
от местно значение
от местно значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение
от ансамблово значение

НАУЧНА_ОБЛАСТ
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
за сведение
архитектурно-строителен
за сведение
архитектурно-строителен
за сведение
архитектурно-строителен
за сведение
архитектурно-строителен
за сведение
архитектурно-строителен
от ансамблово значение
архитектурно-строителен
от национално значение
археологически
от национално значение
археологически
от национално значение
археологически
от национално значение
археологически
народна старина; от националнархеологически
археологически
археологически
археологически
археологически
архитектурно-строителен
от национално значение
исторически

ИСТОРИЧЕСКИ_ПЕРИОД
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
от Новото време
Античност
Античност
Средновековие
Античност
Праистория, Античност и Средновековие
Праистория, Античност и Средновековие
Античност
Античност
Античност и Средновековие
от Новото време

ШИФЪР_ЗАЩИТЕНА_ТЕРИТОРИЯ
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - А*
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - Д
ГПК - ПГИ
АИР "СП"
АИР "СП"
АИР "СП"
АИР "СП"
АИР "СП"
АИР "СП"
ГПК - А*, ОЗ - А 4, ОЗ - Ж1, ПК - ПГИ
ОЗ - Ж 1
ПК - ПГИ
ОЗ - Ж 1
АИР "СП", ГПК А, ОЗ - Ж1, ОЗ - З, ОЗ - А4, ПК- ПГИ
АИР "СП", ГПК А, ОЗ - Ж1, ОЗ - З, ОЗ - А4, ПК- ПГИ, ГПК - А*, ОЗ - Е2
АИР "СП", ГПК - А*, ГПК - А, ГПК - В, ОЗ - Г 1, ОЗ - ПГИ
ОЗ - А 4
АИР "СП", ГПК - А*, ГПК - Д, ПК - ПГИ, ОЗ - З, ОЗ - А 1, ОЗ - А 2, ОЗ - А 4, ОЗ - Е 2, ОЗ - Ж 1, ОЗ - Ж 2
АИР "СП"
ОЗ - ПГИ

СЪВРЕМЕННА_ФУНКЦИЯ
търговска, туристическо обслужване и администрация
административна
търговска и жилищна
жилищна,
обществено хранене,
търговска,
търговска,
търговска,
търговска,
търговска,

обществено хранене,
обществено хранене,
обществено хранене
търговска,
жилищна, търговска
жилищна, търговска
жилищна, търговска
търговска,

детска градина
образователна
администрация, културна, обществено хранене

жилищна
жилищна, търговска
жилищна
делово обслужване
складово-производствена
здравеопазване
жилищна
жилищна
търговска, административна
търговска, жилищна
жилищна, търговска
жилищна, търговска
жилищна, търговска
жилищна, търговска
експониран (фрагментарно)
неекспониран
неекспониран
неекспониран
експониран (фрагментарно)

неекспониран
жилищна, търговска
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