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ВЪВЕДЕНИЕ

доц. д-р арх. Св. Вранчева

Актуалното състояние на много исторически създадени, традиционни  квартали 
в центъра на София  определя  необходимостта от спешни мерки за опазване и 
възстановяване не само на отделни ценни сгради, но и на цялостната градска и 
социална среда, при спазване на определени предписания  и изисквания. Важно 
е дейността да обхване  кварталното застрояване, чието общо състояние   
обезценява постигнатите при отделни сгради и паметници резултати. 
Това може да се постигне с политика, чрез която да се управлява и насърчава 
процеса на опазване, обновяване и развитие с участието на местната власт, 
обитатели, работещи и на бизнеса.
 
Проектът  представя  модели за:

- обновяване  и развитие на  традиционните квартали при опазване 
на съществуващата градска структура , на характера на застрояването и 
съобразяване с  класираните сгради-паметници, на примера на квартал №143  
до обновения Женски пазар. 

-стимулиране и реализиране на обновителни операции на 
основата на специфични юридически текстове , като елемент на политиката 
за устойчиво развитие на града,  проверени при изследването на конкретния 
квартал.

Целта е да се създадат условия за ефективно развитие на  урбанистичния 
потенциал на  централните исторически  квартали, чрез възстановяване на 
културната и пространствена стойност на градската тъкан в непосредствена 
близост с грандиозните археологически разкрития и забележителните 
централни обществени пространства на Столицата.     

Работата по тези модели се реализира с активното гражданско  и на местната 
власт участие, в защита на обществения интерес. В процеса на изготвянето им 
са използвани резултатите от:

-„Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване 
на исторически централен софийски квартал. Социологическо изследване“. 
Изпълнението на тази задача обхвана т.н. от нас голям периметър на изследване 
– кварталите между булевардите  Мария Луиза, Тодор Александров, Христо 
Ботев и Сливница. Приложение 1
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- Анализ на положителни европейски практики  и  проведени 
архитектурно-градоустройствени анализи, разработени и представени в 
“Изучаване на френския и европейския опит в областта на опазване, обновяване 
и социализация на исторически градска квартали“.  

Обобщените резултати от тези проучвания бяха използвани като солидна 
основа и изходна информация за разработването на  настоящия проект. Трябва 
да се подчертае , че   горните задачи , както и основните цели и постановки 
на проекта  „Модели за опазване, обновяване  оздравяване на исторически    
квартали при съвременното устойчиво развитие на София“ са свързани с 
подписания на 26 .06.2015 г. Меморандум  за сътрудничество между 
Столична община, кметството на 3-ти арондисман на Париж и Асоциацията 
на френските ценности-световно наследство. В тази връзка се запознахме 
подробно с опита на френските експерти при обновяването на историческия 
квартал Маре в центъра на Париж и характеристиките на френското и 
европейското законодателство в тази област.  

За постигането на общата цел на проекта -„Формиране на политика за 
опазване и управление на исторически градски квартали за изявата на 
културно-историческата стойност на столицата на основата на приложими 
добри европейски практики, националното законодателство и в сътрудничество 
с граждани, обществени организации и местната власт“ , усилията се насочиха 
към :

 1. Приложение на резултатите от изучаване на обществените нагласи 
и очаквания с участие на собственици , обитатели , ползватели , експерти и 
градското управление в оценките и предложенията за обновяване на сградите 
и пространствата 

 2. Изследване на състоянието на сградния фонд, уличните 
фронтове, вътрешно кварталните и обществените пространства; определяне 
на предписания и изисквания за обновяване и развитие при опазване 
на съществуващата градска структура , на характера на застрояването и 
съобразяване с класираните сгради-паметници. Тези дейности се извършиха  на 
основата на  квартал 143, избран заради местоположението му - по дължината 
на част от обновения Женски пазар и чийто уличен фронт по бул. Стефан 
Стамболов е определен от ОУП на София като „Защитена зона- Старите 
пазари“.  Този избор е резултат на  обсъждане  между авторския колектив и 
партньорските организации- управлението на район Възраждане и Гражданска 
инициатива Женски пазар. Изследването на квартал 143 е определено като 
малък периметър. Приложение 2

                                                                        

ВЪВЕДЕНИЕ
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ВЪВЕДЕНИЕ

 3. Разработване на специфични юридически текстове за стимулиране 
на обновителните операции и тяхната устройствена и обществена ефективност, 
проверени при изследването на конкретния квартал. 

 4. Предложение на програма за  реализация на операции по 
обновяване, развитие и социализация на исторически квартали, предпоставки 
за инвестиционни действия
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МОДЕЛ ЗА ОБНОВЯВАНЕ,  

ОЗДРАВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА

СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГРАДСКА СТРУКТУРА И 

СГРАДИТЕ КЛАСИРАНИ ПАМЕТНИЦИ.

Моделът се базира на изследване на състоянието на исторически традиционни 
централни квартали на София, разположени на запад от идеалния столичен 
център в район Възраждане-ЦГЧ.  За неговата пълнота са  използвани 
резултатите от проучване на обществените нагласи и очаквания, чрез 
анкетиране  в т.н. голям периметър и подробни анализи на застрояването в 
квартал 143 - малък периметър.

МОДЕЛ 1

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                         
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ОБЩА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

В кварталите около обновения Женски пазар и пешеходната улица Пиротска 
съществуват проблеми, характерни и за други централни зони , свързани с най-
активната част на градския център. Редица сгради , улици  и силуети от края на 
19-ти и началото на 20-ти век са част от традиционната тъкан на града, ценена 
от гражданите и специалистите, която заслужава да се запази, като се подобрят 
общите й качества и условията за  обитаване и работа. Това ще се постигне не 
само със опазването на отделни сгради–паметници, но и с цялостно отношение 
към средата, към особеностите на застрояването и уличните ансамбли, към 
функционалните им и пространствени характеристики. 

Благодарение на системата на класирани паметници са опазени и възстановени 
редица  сгради. Но тя не е достатъчно ефективна за тези, които са частна 
собственост, както и за средата, в която се намират. Отделни сгради се поддържат 
в добро състояние -Синагогата, Халите и редица други, в резултат на извършената 
в последните  години съвременна и издържана намеса. /фиг 1/ Но в голяма 
част от кварталите съществуват сгради и пространства, които деградират 
от десетилетия. Сградите-паметници губят от своята ценност и въздействие 
поради липсата на навременни и пълноценни възстановителни действия и 
поради лошото състояние на заобикалящото ги застрояване. Съществуват 
устройствени и социални проблеми и конфликти, които  изискват решения в 
съответствие с реалните нужди на гражданите и местната власт. /фиг. 2/

Богатата   история   от близкото и по-далечно минало на  традиционно 
изградените квартали в  обхвата на софийския център, влияе върху    паметта 
на поколенията, които ги възприемат   като пространство, свързано с 
националната идентичност и „вечния” живот на града.  Техните архитектурни  
характеристики  , визуалните и пешеходни връзки  по   отношение на 
административни, духовни , културни и бизнес активности, определят висок  
урбанистичен потенциал. Значителни части от тези квартали се нуждаят от 
спешно  осъвременяване при съхраняване на съществуващата градска структура 
и ценните сгради. Те обхващат територия с изгодно  положение  спрямо 
основните инфраструктурни, културни, търговски и административни 
градски зони и трасета, което определя голямото й въздействие върху  
активността на градския център , върху характера на градския образ и 
пейзаж.  Непосредственият контакт с археологията от античността и ранното 
средновековие показва устойчивото развитие на пространството обитавано и 
устройвано с векове.

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                         ОБЩА ОЦЕНКА
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На основата на тези констатации се определи  градска зона - част от идеалния 
център на София, като обект на изследване за предложенията на настоящия 
проект. Важна роля за този избор изигра  и обновяването на пешеходната улица 
Пиротска и на Женски пазар. 

За реализирането на Модел за обновяване,  оздравяване и развитие на 
исторически градски квартали при опазване на съществуващата градска 
структура и сградите класирани паметници се осъществи изследване на 
съществуващото положение    в две зони:

 А. Голям периметър-между булевардите Княгиня Мария Луиза, 
Сливница, Опълченска и Тодор Александров, където  изследвахме  
общественото мнение по отношение на качествата на средата,  нейното 
състояние и очакваната намеса. Изводите и обобщенията  от това социологическо 
проучване използвахме за допълване на общата оценка на съществуващото 
състояние на изследваната в зоната. Обработените 200 анкети, проведени 
сред определени целеви групи, позволиха да се  очертаят обществено полезни 
оценки и предложения направени от респондентите./Приложение 1/

 Б. Малък периметър- между бул. Стефан Стамболов и улиците 
Цар Симеон, Княз Борис и Лозенград- квартал 143. Този квартал участва в 
оформянето на част от обновения Женски пазар, заради което е избран за 
подробно изследване на застрояването, уличните фронтове и обществените 
пространства./Приложение 2/

И в двата изследвани периметъра има ценно застрояване  със специфичен 
градски характер, създаващ образа на Столицата в нейното развитие за почти 
един век. Едновременно с това съществуват много неподдържани сгради в 
критично състояние, със занемарени фасади и елементи на градски дизайн, с  
рушащи се мазилки и декорации, с неизползвани възможности за надстрояване 
и за подходящо изграждане в празни терени, запуснати търговски , занаятчийски 
дворове и вътрешно квартални пространства. Налага се общата констатация за 
отсъствие на отговорна грижа от страна на собствениците, които не поддържат 
своите имоти, включително и такива, които са класирани паметници.

Изграждането на метродиаметрите и археологическите разкрития в 
непосредствено съседство подчертават необходимостта от  стимулиране на 
обновителните процеси,  за общо подобряване и оздравяване на градската 
тъкан, на стандартите на живот и работа, като се запази  характерът на 
застрояването и цялостната среда. 

Специално внимание изискват проблемите със собствеността. При 
съществуващата традиционна у нас система от многобройни собственици и 
наследници, не могат да се използват директно решения от другите страни. 

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                         ОБЩА ОЦЕНКА
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Но изучаването на положителни практики ускори и активизира подготовката 
на законови и управленски документи на основата на експериментално 
приложение при конкретното изследване. Обновителни операции в защитени 
зони на градския център ще предизвикат повишаване на цените на имотите, 
които в момента са нереално низки за изключително благоприятното 
разположение  на изследваните квартали спрямо столичните активности и  
извънредно високото им осигуряване с обществен транспорт

Може да се обобщи, че избраните квартали в големия периметър и в частност 
квартал 143 /малък периметър/ са показателни със своята история и активни 
съвременни функции , чието състояние днес изисква спешни мерки и действия 
за стимулиране на обновителните процеси и оздравяване на цялостната 
среда. Те могат да се  реализират чрез  законово подкрепена политика за 
обновяване на исторически градски квартали и райони, за управление на 
защитени зони. 

В съответствие с актуалното състояние и съществуващите проблеми ,  
разработването на модела е насочено към  решения за реални обновителни 
процеси. Те са необходими заради остаряването на изграденото и за 
подобряване на средата, като се запази градската тъкан и се обновят редица 
сгради в критично състояние. Наложително е да се използват  възможностите за 
надстрояване в рамките на общия характер на уличния фронт, за строителство 
в празни терени и за повишаване стандарта за обитаване и работа на нивото на 
съвременните изисквания.

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                         ОБЩА ОЦЕНКА
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МОДЕЛ 1                                                                                                             ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕ

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО СПОРЕД 

„ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА 
ОПАЗВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ 

ЦЕНТРАЛЕН СОФИЙСКИ КВАРТАЛ. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ“

Подготвените въпросници за това проучване са насочени  към оценка на 
състоянието и анализ на предложенията и очакванията на анкетираните за 
необходимите промени за  опазване  и обновяване на исторически квартали. Ето 
защо обобщенията от  отговорите в анкетите са много показателни и допълват 
общата характеристика на съществуващото състояние на изследваната зона, 
представена по-горе.  Те подчертават ползата от  предварителна работа с 
обитателите и работещите. /Приложение 3/ Без да е част от настоящия проект, 
това проучване е методически обвързано с него, като  синтезираните мнения 
и препоръки на респондентите  прилагаме към  Модела за обновяване,  
оздравяване и развитие при опазване на съществуващата градска 
структура и сградите класирани паметници чрез :

 - включване  на изискване  да  се изследват очакванията и нагласите 
на обитателите, преди разработването на конкретен проект. Този подход 
е подходящ за  деликатни зони, каквито са традиционните исторически 
централни квартали, защото ангажира общественото мнение в подкрепа на 
политика за обновяване  на сградния фонд , оздравяване на градската среда, 
подобряване обществените пространства при опазване сградите-паметници. 
В конкретния случай подходът подпомага добрите контакти с представители 
на местната власт- район Възраждане, с организирана част от обитателите- 
Гражданска инициатива Женски пазар, с управлението на Пазари Възраждане 
и авторския колектив.

 - използване на предложенията на анкетираните целеви групи за 
обогатяване  и конкретизиране на оценката на съществуващото положение  
и формулирането на политиката за опазване и развитие на защитените зони и 
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исторически формираната градска тъкан в разглеждания квартал. Трябва да 
се подчертае че мненията и очакванията на обитатели, работещи, експерти, 
администрацията и другите целеви групи в много отношения са  сходни и 
реалистични. Хората познават проблемите на своя район и предлагат намеси, 
които са не само необходими , но и възможни при определени условия. Що 
се отнася до управлението- тези административни структури са най-добре 
запознати със съществуващото положение и необходимостта от подобряването 
му. Те  ежедневно са изправени пред  гражданите и  критичните им бележки,  
предизвикани от различни проблеми в кварталите и по-специално от 
изискванията към защитените зони, груповите паметници и  сградите – 
класирани паметници.

Важна част от нашия метод е да работим съвместно с управлението на района 
и с обитателите за подобряване на условията, оздравяване на квартала и 
повишаване стандарта на живот. За нас е съществено да включим оценките на 
хората  и техните предложения, като част от модела за обновяване в исторически 
квартали, където има групови паметници и защитени зони.

За да чуем мнения и препоръки  в процеса на разработване  и да  запознаем 
обитателите с подхода и целите на работа, ние проведохме  срещи с 
техни представители  в изследваните квартали. На 13 април тази година   
потърсихме съдействие за провеждане на анкетата, като по време на 
обсъждането  определихме заедно „големия периметър“ на това изследване- 
между булевардите Мария Луиза, Т. Александров, Опълченска и Сливница. 
Възприемането на връзките с обитатели, работещи и посетители в 
кварталите като част от модела за опазване, оздравяване и развитие на 
традиционно изградената градска структура и тъкан  е предпоставка за 
усъвършенстване на диалога граждани-институции за стабилно развитие  
на градовете и социализацията на градското наследство.  На 19 септември 
в работна среща  представихме предварителни резултати от анкетата 
и подробното проучване на кв.143, като обсъдихме предложените от нас 
фишове на сгради и улични фронтове- основен елемент в работата по 
настоящия проект./ Приложение 3/

Проучването  на общественото мнение е важно да се извършва преди  
съставянето на задания и разработването  на проекти.  Оценката за 
състоянието средата и сградите, за очакванията на хората за подобряването 
им, чрез техните предложения и виждания за развитие и социализация е важен 
елемент на  подготвителната работа. 
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За  да се  създадат условия за по-пълно представяне на различни изисквания, бяха 
подготвени  отделни анкетни карти за обитателите-/собственици и наематели/, 
за работещи и посетители , експерти , туристи, представители на религиозни 
институции, брокери и икономисти и специалисти от администрацията и 
управлението на района и града. Целта е чрез тези различни целеви групи   
да се отчетат  разликите в нивото на информация, в познания за актуалното 
състояние и неговата оценка,  за очакванията и изискванията за промяна и 
развитие.

Този подход получи одобрение и професионална подкрепа на международно 
експертно ниво поради разширеното участие на  обитатели и ползватели 
при изследванията, извършвани преди разработване на   проекти, преди 
вземането на решения не само  за опазването на културното наследство, но 
и за дейности, насочени към развитието на  средата и качеството на  живот. 
Така се създават условия, които позволяват и насърчават  интегрирането на 
усилията на администрация, експертите, неправителствените организации, 
представители на местното население и гражданското общество. От своя 
страна мненията на посетителите  и работещите в квартала  допринасят  за 
изясняване на връзката между културната стойност и съвременния живот, 
която  играе съществена роля за социално-икономическото развитие на града 
и неговите исторически квартали и части. За  да се оптимизира опазването 
на ценното  културно-историческо  наследство и неговото влияние върху 
живота на хората е необходимо да се  осигури равновесие между различните 
интереси за постигане на устойчиво развитие  на градската среда в обхвата 
на изследваната зона и на по-големия мащаб на града. Приобщаването на 
различни специалисти и граждански  организации към този процес е свързано 
с  предварително допитване за техните мнения и очаквания. 

По време на разискванията се оформи предложението за разработване на седем  
вида въпросници, насочени към различни групи респонденти, включително 
и такива, които познават „отвътре” проблемите на изследваните квартали. 
Потърсихме съдействие от управлението на Женски пазар, Гражданската 
инициатива и администрацията на района.  В резултат  на тези обсъждания се 
определи следната организация на процеса на допитване :

 А. Определи се зоната на изследването/ голям периметър/
 Б. Анкетирането на обитателите – собственици и наематели  да се  
осъществи от активистите на Гражданска инициатива Женски пазар.
 В. Федерацията на потребителите се зае с попълване на въпросниците 
за работещи, с помощта на активисти сред работещите в района
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 Д. Асистенти, докторанти и студенти от УниБИТ, членове на авторския 
колектив , които са участвали в подобен процес в предишни проекти се 
ангажираха с анкетирането на туристи и посетители. 
 Е.  Взе се  решение анкетирането на  експертите да се реализира от 
членовете на авторския колектив. По  този начин успяхме да се допитаме 
до мнението на различни специалисти-историци, археолози, архитекти, 
урбанисти,  ландшафтни   архитекти, музейни  работници, активисти на НПО 
и др .  
 Ж. Допитването до управлението и администрацията също беше 
реализирано чрез анонимни анкетни карти и даде много полезни резултати.
 З. С оформянето на анкетните карти , съдържанието на въпросниците, 
съпоставимостта резултатите  и обработване  на попълнените анкетни карти  
се зае Евелина Славкова, социолог с опит в подобна дейност, като част от 
задачата „Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване на 
исторически централен софийски квартал . Социологическо изследване“, 
финансирана от НАГ. Тя  изследва  резултатите , подготви  техния  анализ,  
заключения и обобщения, които  използваме при  оценките  и предписанията 
на градоустройствените и архитектурни анализи и препоръки , при програмата 
за управление на традиционни исторически квартали.

В подкрепа на тези виждания прилагаме някои изводи и обобщения от 
анкетите, които са показателни за това, че анкетираните добре познават 
изследвания квартал-т.н. от нас „голям периметър“ и имат отношение както 
към проблемите на наследството и развитието на защитените зони, така и към 
социалните проблеми и необходимостта от оздравяване на средата. 

 - Собствениците на имоти в квартала го определят едновременно 
като съвременен търговски и комуникационен център и като исторически и 
културен център. Тази целева група, както и експертите,  идентифицират 
двойствения характер на квартала, което подчертава неговата голяма културна 
и функционална стойност със значение за устойчивото развитие на Столицата. 
Подобни са резултатите относно необходимостта да се полагат повече 
грижи за опазване на паметниците на културата, като е много голям е дела 
на тези, които подчертават нуждата от спешни действия за съществуващите 
забележителности /почти 80%/, като посочват и конкретни улици и ансамбли. 
Тук също имаме голямо сходство в оценките на различните целеви групи.

 - Особено ценно е мнението на респондентите за най- важните 
функционални елементи на градската структура. То е изключително 
положително  по отношение на транспортното обслужване и търговски 
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обекти. /93-99 %/ Едновременно с това е  подчертана тревогата за състоянието 
на съществуващите сгради, на вътрешно кварталните дворове, местата за 
паркиране, зелените  площи  и др. В стремежа да запазим съществуващата 
градска тъкан и структура, което е подчертано и в отговорите на всички групи 
респонденти, не е възможно да се предвидят широкоплощни обекти, без да 
се разрушат съществуващите квартали. Ето защо е наложително да се обърне 
специално внимание на вътрешно кварталните пространства, които могат 
да се превърнат в градини с ограничен или частично контролиран достъп. С 
това ще се подобри общия стандарт на обитаване, при внимателно изследване 
на конкретните възможности за подобряване на средата във всеки квартал. 
За естетиката и оздравяването е необходимо да се поддържа съществуващото 
улично озеленяване- редиците от големи дървета , които са характерни за 
традиционните софийски квартали и улици. Подобно подробно изследване 
направихме по отношение на квартал 143- т.н. малък периметър , в който  се 
концентрира нашата конкретна работа. Не бива да се забравя че в обхвата на  
район Възраждане беше открит нов градски парк, който се ползва с голям 
ентусиазъм от гражданите, както и   образователни учреждения, чийто радиус 
на обслужване надхвърля изследвания периметър.  

Положителна е оценката за обновяването на Женския пазар, с над 95% от 
отговорите. На отворен въпрос, какво не е направено при ремонта на Женския 
пазар, то 41,7% посочват необходимостта от  полицейския участък. Съвсем 
оправдано в тази връзка са представени проблемите свързани със сигурността. 
В контекста на актуалната  ситуация с нелегалните бежанци и медийното 
тиражиране на информациите за предпочитанията им към  тази част от София, 
то е напълно реален  делът на тези, за които кварталът е опасен и по-скоро не 
е безопасен - близо 90%. В тази връзка изискването да се разположи в района 
полицейски участък става напълно разбираемо.

По отношение на реконструкцията на обновената пешеходна улица „Пиротска“, 
то най-голям дял анкетирани от всички целеви групи я оценяват   като 
частична, културно-историческото пространство не е достатъчно съхранено, а 
традиционната градска среда е отчасти запазена- 65,3%. 

На въпроса как да бъдат подпомагани собствениците на сгради-паметници 
на културата, отговорите показват очевидна  нагласа да се очаква финансова 
помощ, което изисква работа в две посоки- създаване на ефективен връзки 
между подпомагането и изискванията  за изпълнение  на задълженията от страна 
на собствениците и от друга страна –търсене на нови форми за финансиране.
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За опазване и реставрацията на сградите – паметници на културата 
обитателите считат че не  държавата, а общината трябва да поеме грижата. 
На първо място те поставят СО -над 50 % ,  и чак на трето-Министерството 
на културата. За едва 8,3% от запитаните  главната грижа е на  собствениците. 
Това показва, че гражданите не познават закона, което е обяснимо и не е 
задължително за тях. Но по-важното е че  считат  СО и кметството на район 
„Възраждане“ отговорни за съхраняването и развитието на историческите 
квартали и защитените зони. От опит хората знаят че общината прилага 
закона и реализира градоустройствените и архитектурни проекти, както и 
големите магистрални решения. Ето защо считаме че този „реализъм от личен 
опит“ е много показателен за това че са необходими промени. Общината 
трябва да ръководи процеса на опазване и развитие, както в смисъла на 
децентрализацията на дейностите по държавната политика за опазване на 
ценностите, така и поради отговорностите които носи спрямо гражданите, 
които й дават мандат за управление. Тези  изводи са залегнали и в следващия 
модел, свързан с предложения за законодателни допълнения и промени, както 
и с европейската практика за децентрализация на управлението на града и 
защитените исторически зони.

Подчертана е  необходимостта от създаване на културно-информационен 
център. Близо 60% са на мнение, че липсват достатъчно указателни табели 
в квартала. Подобни са разултатите при всички целеви групи, особено 
значителни при туристите.

Експертите подчертават множество проблеми, свързани с опазване и развитие 
на историческите квартали, които те познават професионално, като посочват, 
че проблемите за културното наследство са в състоянието на сградния фонд и 
отделни пространства в квартала. 

Голяма част от работещи оценяват положително обновяването на Женския 
пазар, но изказват мнение, че квартала  не е безопасен.

Туристите подчертават, че няма достатъчно указателни табели и 
информационни материали за културно-историческите забележителности в 
квартала. 

Отговорите на голяма част от въпросите при представителите на 
администрацията и управлението съвпадат с тези на обитателите, работещите 
и експертите. Посочени са конкретни пространства във видимо лошо 
състояние-по булевардите Хр. Ботев, Сливница, Мария Луиза, като техните 
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локации са определени на основата на дълбоко познаване на състоянието и 
проблемите./фиг. 3./ Определено /със 95% /е становището че собствениците на 
сгради-паметници не полагат необходимите грижи за тях. Възможностите на 
публично частното партньорство се оценяват положително, но след съответни 
допълнения към действащото законодателство. Това изискване е напълно 
реално, защото респондентите са запознати изцяло с проблемите които третира 
горния въпрос. Като обобщение на посочените от тях основни проблеми може 
да изброим следното:

- Недостатъчна реставрационна дейност по отношение на паметниците 
на културата  в частната собственост

- Липса на финансиране 

- Необходимост от актуална  концепция , конкретни правила и 
регламенти за застрояване в територии с концентрация на обекти на 
КИН. Предписваните от МК мерки не са осигурявани финансово и на 
практика не се контролира нарушаването на закона 

- Изостанало и остаряло мислене на институциите, отговорни за 
опазването спрямо актуалните концепции и положителните практики.  

Трябва да подчертаем че тези констатирани недостатъци са резултат на богатия 
практически опит на специалистите от управлението и администрацията 
и непрекъснатите им усилия  да  решават конкретни проблеми в актуалните 
законови и финансови условия, които не са благоприятни за това. Критичните 
бележки  са адресирани към политиката и действията на институциите на 
национално ниво, като негативните последици са в дневния ред на общините 
и районите. Логично е да се търсят прагматични решения, които да дадат 
възможност на локалното управление да ги реализира.  

В заключение може да се обобщи, че допитването до общественото мнение 
допълва оценката и поставя реални изисквания за промяна при обновяване 
и развитие на историческите квартали, като едновременно с това настоява за 
опазване на съществуващата структура и паметниците на културата и тяхното 
обновяване.
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АНАЛИЗ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ 

ОТНОСНО СТАТУТА НА КВАРТАЛИТЕ  В Р-Н 
ВЪЗРАЖДАНЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, 

НАТОВАРЕНИ  СЪС  СИСТЕМАТА  НА  КИН И 
НЕЙНОТО  ОПАЗВАНЕ В СОФИЯ.

В изпълнение на работната програма на проект “Модели за опазване , 
обновяване  и оздравяване  на исторически квартали  при съвременното 
устойчиво развитие на София” , със съдействието на кмета на р-н Възраждане 
г-жа Савина Савова и зам. кмета на СО д-р Тодор Чобанов,  получихме 
изискваната от нас информация, свързана със системата КИН от институциите, 
натоварени с дейността по опазване на наследството: 

 -ОУП на София –раздел КИН-текст и схеми

 -ОКИ Стара София- класираните сгради-паметници в квартал 143 в 
район Възраждане и снимки./Приложение- 4./

Анализът на тези материали и на 2 писма от НИПК/НИНКН от 2009 и 2015 г. 
е свързан с предварителната подготовка  за изследване на сградите и уличните 
фронтове, като елементи на модела за опазване и оздравяване на исторически 
квартали.

Този анализ е изключително важна част от проучването, тъй като го свързва 
пряко с действащи устройствени документи, законови изисквания и 
предпоставки. Едновременно с това стават ясни и обосновани предложенията 
за необходими промени и допълнения за подобряване на дейността и развитие 
на аргументирана политика в това направление . Те са  представени в „Модел 
за стимулиране и реализиране на обновителни операции на основата на 
специфични юридически текстове , като елемент на политиката за устойчиво 
развитие на града“ като резултат на  изследването на конкретния квартал и 
редица други анализи, извършени в тази и предходни задачи.
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В процеса на работа установихме че защитените зони в изследваните 
квартали в големия и малкия периметър, наречени охранителни, са определени 
още през 1974 г., но не намерихме формулирани регламенти и други законови 
изисквания за тяхното проектиране и управление. Ето защо считаме, че е 
правилно те да се обновят с решение на СОС , като се определят условията за 
проектиране на базата на  предложения за специфични юридически текстове  и   
допълнения към устройственото законодателство. 

Според действащия общ план на София /ОУП/ са определени  следните 
защитени територии за опазване на КИН: 

 - режим  резерват –Сердика Средец

 - превантивна защита- охранителни зони към резервата. 

 - групови обекти със съответните охранителни зони, без режим на 
резерват 

 -обособени територии, съдържащи урегулирани имоти с паметници на 
културата.

Според изискванията и регламентите за тези територии , представени в раздел 
КИН на ОУП на София, в рамките на ПУП-ове  се представят  „Специфична 
правила и нормативи за устройство и застрояване“.  

Прилагането на такъв подход не  стимулира опазване и развитие според 
актуалните изисквания и добрите европейски  практики. Анализите на 
съществуващото състояние, представени по-горе, както и конкретните 
изследвания  на сградите и уличните фронтове са показателни за това. 
Предпоставките за добри резултати , постигнати в редица европейски градове,  
показват друга система на работа в зони определени като ценни по отношение 
на уличната структура, градската тъкан, системата на застрояване с вътрешно 
квартални дворове и озеленени пространства, специфичен мащаб на сградите , 
търговски функции в приземните етажи и други традиционни характеристики.

Според обобщенията на френския опит в това направление, водещите 
градоустройствени елементи  не са тези, които се определят със специфичните 
правила и нормативи, възприети у нас , включващи Кинт, плътност и т.н.  
Водещите елементи са свързани със запазването на ценните характеристики 
не само на сградите-класирани паметници, но и на тяхната среда. Целта е 
тя да   се обновява, като се съобразява с опазването на  сгради-паметници и с 
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търсения  образ на уличните фронтове, като се  подобрява облика на квартала 
и се осъвременят  подходящо всички елементи на градското обзавеждане и 
дизайн. Това се постига с :

 - определяне на  периметър на „защитен сектор“  от исторически 
квартали 

 - пълна инвентаризация на всички сгради - класираните паметници и 
тези които се намират в тяхната зона на въздействие

 -  изследване   на сградите и пространствата в защитените /охраняеми/ 
зони, като определящ елемент и фактор за формиране на  традиционната 
исторически създадена среда. /Приложение 5/

Подробното изследване на класирана сграда-паметник от местно значение 
от кв.143, която е обект на детайлен анализ в настоящия проект , е основа за 
съпоставка на информацията от компетентните институции и за предложение 
за усъвършенстване на подхода и методите на работа в защитените /охраняеми/ 
зони.

В процеса на работа  в  кв. 143, получихме актуална информация за сградата 
на ул. Стефан Стамболов №42. В  писмо от 25.08.2015 , в отговор на запитване, 
директорът на  НИНКН определя сградата като жилищно-търговска, 
собственост на Щерев, Ляпов, Димитров, строена през 1926 г., обявена в ДВ 
бр. 40 от 1978 г. за недвижим архитектурно- строителен паметник на културата 
с категория „местно значение“ . Съгласно  параграф 10, алинея 1 от ЗКН/ ДВ 
бр.19 от 2009 г., се потвърждава, че тази сграда притежава статут: архитектурно- 
строителна недвижима културна ценност, с категория „местно значение“. В 
своето писмо директорът арх. Джуркова представя допълнителни обяснения 
, а именно: „Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо 
наследство със статут на групов паметник на културата по смисъла на чл.12, 
т.2 от ЗПКМ /отм./- „Зона на старите пазарища“ /А-2/, гр. 15 в гр. София, 
декларирана с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК и съгласно чл.59, ал. 4 и 
параграф 1121 ал 1 от ЗКН /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./притежава статут 
на групова недвижима ценност. 

Какви са изискванията за „Зона на  старите пазарища“- групов паметник на 
културата, се опитваме да установим. За тази сграда ОП „Стара София“ ни 
предостави паспорт, изработен от НИПК през неотбелязана година от арх. 
Мариана Везнева. Документацията представя професионално историята 
на сградата, като напълно пренебрегва значението на вътрешния двор и на 
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П-образната сграда в него.  Подчертава се изрично, че само предната сграда 
към ул. Ст. Стамболов от 1929 г. представлява интерес като категория групов 
паметник от местно значение „поради участието й в архитектурния ансамбъл 
на бул.Г. Кирков /сега Ст. Стамболов/ и оформянето на градоустройствената 
структура“ .  В тези синтезирани заключения от професионалния анализ 
изпъкват няколко елемента, които предизвикват интерес и заслужават 
коментари и съображения.

 1. Вътрешният двор с П образната сграда /която е по-стара, макар и 
преустройвана/, представляват интересно и характерно за зоната пространство, 
което заслужава да се обработи и да получи по-добро решение, в съответствие 
със съвременните стандарти.

 2. Сградата-класиран паметник на ул. Ст. Стамболов 42 , определена 
като групова недвижима ценност, може и трябва да се обнови с цел да се 
повиши стандарта на обитаване и комфорта на живот. Постигането на тази цел 
е в тясна връзка с подобряването на двора, от който са подходите към двата 
входа. От тази страна се намират и неприемливи достроявания, които изглеждат 
временни. Напълно възможно е те да се заменят със стабилни и с добро 
естетическо решение. Общият подход към сградите и дворното пространство 
ще създадат една  издържана среда , с характерните традиционни жилищно-
търговски функции, към които днес са прибавени и други активности.

 3. Определението групова недвижима ценност изисква да се 
изследва и оцени групата- това е уличния фронт по Ст. Стамболов, където на 
№ 46 се намира още една сграда, класирана „с местно значение“. В тази група 
сгради, които формират уличния фронт са изградени няколко архитектурно-
строителни елементи- сгради, пристройки и др., сред които има и такива, чийто 
вид и характер е неприемлив . Може да се констатира, че те  са недопустими за 
централна зона на градската среда, при това защитена като групов паметник /от 
какво?/. Логично е да се констатира, че е необходима е намеса след щателно 
изследване на сградите, парцелите и общото състояние на уличния 
фронт, за да бъде защитена категорията „групов паметник“, обхващащ 
архитектурния ансамбъл по бул. Ст. Стамболов. /фиг.1/

 4. Съществуващото смесване на функциите – жилищни, търговски и 
административни, трябва да се запази, като се усъвършенства общия вид на  
градския дизайн и неговите елементи, както и стандарта на живот и ползване/
при тези с търговски и др. обществени функции/.
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 5. Определената в ОУП – раздел КИН / Систематизиране на културно-
историческия потенциал на компактния град/ „Зона на старите пазари“, в 
която попада част от квартал143, а именно тази по ул. Ст. Стамболов,  има 
нужда от общо третиране на основата на обосновани критерии в съответствие 
с добрите практики, използвани от европейските страни. В този контекст 
се налага необходимостта от детайлно обследване с фишове на всички 
сгради в квартала, вътрешно кварталните пространства и постройки, за да се  
предложи  общо решение, което да защити изискванията към вида на уличния 
фронт, който се намира срещу обновените елементи  на Женски пазар.

 6. Специално внимание заслужават магазините и заведенията на 
приземното ниво. Техният неприемлив вид изисква общо решение, което да 
обхване входове, витрини, рекламни табели и др. елементи на градския дизайн.

В отговор на писмо на кмета на р-н Възраждане, г-жа С. Савова от 16.06.2016 
г. , в качеството на партньор по проект „Модели за опазване , обновяване  
и оздравяване  на исторически квартали  при съвременното устойчиво 
развитие на София“ до ОП Софпроект-Общ градоустройствен план, за 
предоставяне на наличните материали за КИН , се получи следната информация: 

 - Извадки от ОУП –ТКИН и включени обекти-недвижими ценности, 

 - Схеми към ОУП от раздела КИН 

 - Раздел КИН.  

Според „Археологически ценности“ , изследваната от нас територия в р-н 
Възраждане е в първа охранителна зона между границите на резервата „Сердика- 
Средец“ и улиците Княз Борис, Ст. Стамболов, Хр. Ботев, определящи част 
от големия периметър на нашито изследване и кв. 143- т.н. малък периметър. 
Трета охранителна зона , означена като некропол, има граници които отново 
включват квартали от периметъра на нашето изследване между булевардите 
Ст. Стамболов, Хр. Ботев, Опълченска./вж приложение 1-голям периметър, 
охраняеми зони/

Според „Систематизиране на културно-историческия потенциал на 
територията на компактния град София и Столична община“ същата територия 
е в системата от ГПК /групови паметници на културата/ на територията на 
ЦГЧ – Б. „Зона на старите пазари“.

В „Синтезен доклад по система КИН“- фаза „Предварителен проект“ на ОУП 
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на гр. София и Столична община, раздел 3. „Анализ и оценка на състоянието 
на системата КИН“ четем следните текстове :

 -“…значителна част от територията на компактния град е интегрално 
защитена чрез статута „групов паметник на културата“/стр.5/. Тук липсва 
обяснения какво е защитено , от какви опасности, какъв е резултата от тази 
защита, какво е разрешено за устройството на такава територия и при какви 
условия тя може да се развива.  

За устойчивото и съвременно развитие на града и неговите централни 
и традиционни зони и квартали е  абсолютно необходимо да се 
посочат изисквания и регламенти не само за защита, но и за развитие- 
социализация, валоризация и оздравяване.  Без развитие в съответствие със 
съвременните изисквания за устройство на градските пространства и стандарт 
на живот, защитата остава самоцел и извън критериите за добри практики. 
Както се вижда от документите, тази защита е законово осигурена още от края 
на 70-те години, но тя не е довела до положителни резултати и на практика 
няма развитие в т.н. защитени зони- по специално в тази, която е предмет 
на нашето изследване. Подобна „защита“ може да се каже че  ги обрича 
на застой , овехтяване  и загуба на културна, социална и икономическа 
стойност.

По-нататък в анализа се посочват правилно някои остри проблеми като 
„остарялата и нестимулираща нормативна база, твърде централизираната 
система на управление, ограничено държавно финансиране“,но за съжаление 
никакви примери не са посочени за аргументиране на тези констатации. 
Изведени са и по-важните последици  от съществуващите проблеми /стр.6/. 
Най-съществените от посочени отрицателни последици, според нас са „ липсата 
на ефикасни и стимулиращи инструменти за управление на КИН: специфични 
режими за опазване, планове за управление на различни нива, работни 
устройствени планове за културно-исторически територии с висок културно-
исторически и естетически потенциал и др. Най-същественото е че КИН не се 
третира като цялостна система- единен обект на териториално управление.“/
пак там/. Тук се посочва /стр.6/ изрично че специфичните режими за опазване 
не са разработени. На  основата на анализа на предимствата, изведените 
остри проблеми и отрицателни последици е изградена  „Прогноза за общото 
пространствено развитие на системата КИН“. Според  нея /стр10/ системата 
на територията на компактния град обхваща три основни подсистеми: ядро, 
среден пръстен-обособени територии със статут на групови паметници, 
външен пръстен-характерни селищни структури, означени като Ткин-1 в. 
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Именно обособените територии със статут на групови паметници от т.н. среден 
пръстен представляват интерес на настоящото изследване.

Според „Устройствена концепция за опазване и развитие на системата КИН“,  
системата от охранителни режими и планове за опазване  са основен инструмент 
за териториално управление. Тези режими ,/ които много ни интересуват/ 
на стр.  19 са определени като комплект от правила и норми според чл.8 на 
Наредба № 5от 1998 г на МК. Те включват:

 1. Териториален обхват

  А . граници на обекта и на неговите съставни елементи

  Б. граници на охранителната зона

 2. Предписания за опазване на обекта и неговата среда

„Специфична особеност на режимите е, че те получават валидност само по реда 
на ЗПКМ и прилагат валидните в момента параметри на действащите режими 
засягащи регламентирания териториален обхват  на посочените защитени 
територии /Ткин/ и установените за тях предписания в действащите правилници 
наредби и указания…. Към режимите се предлагат и съответните планове за 
управление на териториите. Те включват легитимните в момента устройствени 
планове, със съответните специфични правила и нормативи…..За някои 
територии се предлага приложението на специфични планове за опазване и 
социализация, прилагани с успех в европейската практика-например PSMV 
във Франция за защитени зони от типа на софийските резервати. Те все още 
не са нормативно регламентирани у нас, но биха били извънредно полезни за 
обективизиране на териториалното управление в тази област. /стр 19,20/.“ 

Последното изречение от горния цитат е много показателно за това че е 
необходим друг подход, различен от действащия и описан по-горе. Това, 
макар и   представено много накратко, се разбира от  иначе подробния материал, 
посветен на системата КИН към ОУП на София. 

Именно към такъв подход и доказано добри практики сме насочили нашата 
работа, но с конкретни предложения за начин на изследване и модел за 
реализация, подкрепени от предложения за законови текстове. Основен 
аргумент е  възможността  не само  да ползваме положителния опит на 
френските специалисти и градското управление на Париж- историческия 
квартал Маре, но и да включим в бъдещ разработващ екип и френски експерти. 
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Цитираният  по-горе план P.S.M.V. е обяснен в  изданието „Presence d`Andre 
Malraux. Les secteurs sauvegardes. Въпросното издание е сборник  от национална 
конференция по повод на 50-годишнината на френския закон за опазване на 
културното наследство, известен като закона Малро, проведена на  15, 16, 
17 ноември 2012 в гр. Бордо, под ръководството на Генералната дирекция за 
архитектурно наследство към Министерство на културата и комуникациите на 
Франция. Планът P.S.M.V.- План за опазване и валоризиране е документ, 
посветен на изследване на защитени квартали или сектори за опазване /а не 
както е представено  на стр. 19 „за защитени зони от типа на софийските 
резервати/. Планът за опазване и валоризиране  представлява жив инструмент 
със социални, функционални и икономически измерения. Схемата му на 
изработване е следната:

 1 Дефиниране на глобална политика за опазване и валоризиране на 
защитения сектор 

  - Съвместяване на градските функции с морфологията на 
града; - Връзка с периферията по отношение на жилищните, търговските 
зони и местата на придвижване; 

  - Икономически динамизъм: публични сгради и съоръжения, 
услуги, дейности; 

  - Предвиждане на социалните изменения: поддържане на 
разнородни по вид жилища и градски места; 

  - Дефиниране на операционните и финансови средства за 
осъществяване на плана. 

 2 Анализ на градското наследство: 

  - Познаване на създаването и развитието на градската 
форма: исторически и археологически подход; 

  - Анализ на построеното: преброяване и идентифициране на 
сградите, анализ на постройките и връзката им с останалата част на града; 

  - Проучване на незастроените пространства. 

 3  Социален и икономически анализ: 

  - Проучване на ситуацията в социален и демографски аспект;
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  - Проучване на мястото за живеене (връзката с ареала на 
живеене) ;

  - Проучване на развитието на занаятчийските, търговските, 
туристическите и други дейности; 

  - Проучване на необходимостта от публични сгради  и услуги, 
транспорт, достъпност, места за паркиране и т.н. 

Описанието  на културно-историческата стойност отговаря на следните 
въпроси, отнесени към всяка отделна сграда в контекста на целия изследван 
ансамбъл и защитена зона: да се реставрира? или да се промени? или да се 
разруши?

PSMV-/Plan de sauvegarde et mise en valeur /План за опазване и валоризиране/ 
е градоустройствен документ за устройство на територия в периметъра 
определен като защитен сектор. Той замества POS-plan d`occupation de sol /
План за застрояване/ с PLU- Plan local d`urbanisme /Подробен градоустройствен 
план./ Всъщност неговия обхват се определя от държавата или управлението 
на града. Включва задължително програми за обновяване и устройство на 
защитените сектори.

Представените по-горе обхват и съдържание на един  План за опазване и 
валоризиране на защитени зони    са  убедително реализирани в редица градове 
и исторически квартали. Те може да се използват със съответните адаптации 
към нашите условия при един бъдещ пилотен проект на територията на р-н 
Възраждане, например в големия периметър, между булевардите Мария Луиза, 
Сливница, Опълченска и Тодор Александров.  

В рамките на така очертаната зона от традиционни квартали извършихме 
социологическото изследване „Проучване на общественото мнение за 
опазване и обновяване на исторически централен софийски квартал“, 
като обобщените резултатите  от него представихме накратко по-горе.  
Положителното въздействие на подобно проучване е сериозен мотив за  
включването му в общото предложение на политика, чрез която да се 
управлява и насърчава процеса на опазване, обновяване и устойчиво развитие 
на Столицата.

За нашата устройствена действителност , голям интерес представлява 
определянето на зона за опазване или защитената зона, която във френското 
законодателство е съществен елемент на прилагане на закона за опазване на 
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градското културно наследство. Използван  е инструментариума на т.н. “Зона за 
опазване на архитектурното, урбанистичното и пейзажно наследство“/ZPPAUP-
Zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager/, създаден със 
закона за децентрализация от 1970 г. Този вид план предвижда договор между 
държавата и местните колективи за включването им в управлението на 
градски сектор с архитектурно и градско наследство. Той определя защитените 
зони ,  с които  се дава на общините възможност да играят активна роля в 
управление и валоризиране на наследството, по инициатива на общинския 
съвет или на всяка общност, която е в периметъра на тази зона. Със закона 
наречен  Грьонел от 12 юли 2010 г. този план за зониране  е заместен от AVAP-/
Aire de mise en valeur de l`architecture et de patrimoine/ -Ареал за валоризиране 
на архитектурата и наследството/. Зоните по предишните изисквания  се 
преобразуват или  се използват режимите за исторически паметници  по закона 
от 1913 г  и за историческите места от 1930 г. 

Коментар: Важна цел  на френския закон за културното наследство  е 
децентрализацията на инициативата за определяне на защитените зони и 
за разработване на устройствен проект за тяхното обновяване и социализиране 
при опазване на архитектурните и градските ценности. Резултатите от 
прилагането на закона , децентрализацията  и на плановете за опазване, 
развитие и валоризиране на защитените сектори са много позитивни и тяхното 
обобщаване формулира една добра европейска практика,  която можем да 
ползваме в съответствие със спецификата на нашите условия.

За територията, която изследваме според  концепцията за КИН към ОУП-
София е предложен  режим-Ткин-1в-„ Под-режим на защитени територии на 
групови обекти на недвижимото културно-историческо наследство и техните 
охранителни зони, без режим на резерват.“/стр.20/

Териториален обхват : регламентиран по реда на ЗПКМ, означен на плановете 
с оранжева граница

Предписания: регламентирани по реда на ЗПКМ за всеки групов паметник и 
чрез специфична правила и нормативи в ПУП“/стр.21/

Планове за управление: ОУП, ПУП със специфични правила и нормативи.

Трябва да се отбележи, че в действителност няма изписани регламенти и 
изисквания, нито за защита, нито за развитие, както беше отбелязано по-
горе. Специфичните правила и нормативи в ПУП и ОУП се изработват за 
всеки отделен случай. Като имаме предвид практиката в София да се възлагат 
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такива планове по дължината на важни градски артерии, всъщност кварталите- 
градска тъкан между главни и организиращи булеварди и улици, остава в много 
случаи без никакво планиране за развитие. Само в концепциите за защитени 
групови паметници има някакви текстове за тях със забрани, които създават  
затруднения за собствениците на класирани сгради – паметници и за градското 
управление, без да се посочват предписания и изисквания за обновяване, 
поддържане и създаване на условия за съвременен стандарт на живот.

Може да се направи извод, че съществуващата практика у нас трябва да се 
усъвършенства  чрез осъвременяване на общата концепция, на законовите 
и устройствени изисквания , за постигане на добри решения за опазване 
и валоризиране защитените зони,  определени като ценни елементи на 
традиционната градска тъкан и признати като такива от градското общество.

Как да се организира дейността за опазване и развитие на защитените 
градски територии? Какви принципи да възприемем за тяхното устройство 
и валоризация? Отговорите на тези въпроси не са еднозначни. С настоящите 
модели предлагаме възможна система, която да преодолее натрупаните 
недостатъци и в определена степен да използва приложими добри практики от 
изследвания чужд опит за:

 - запазване на традиционната градска тъкан-квартална и улична 
структура, високостеблено улично озеленяване, 

 - подобряване на уличните фронтове, чрез обновяване, дострояване и 
надстрояване според конкретните условия

 - обогатяване с ново строителство при респектиране на изискванията 
за подобряване стандарта на обитаване, работа и живот,  

 - подобряване на кварталната структура чрез изчистване на незаконни 
и опасни постройки, оптимално използване на ценните терени в ЦГЧ, 
освобождаване на вътрешно кварталните пространства за озеленяване. 

 - възстановяване на традиционните занаятчийски и търговски дворове, 
при подобряване на техните функционални , архитектурни  и естетически 
качества. 

 - осъвременяване на характеристиките на  обществените пространства 
и елементите на градския дизайн.
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ПОДРОБНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИТЕ 

И ПРОСТРАНСТВАТА В КВАРТАЛ 143

Настоящият проект  представя  характеристики на сградите и пространствата, 
като предпоставка за оценки и предложения за промени , оформени като 
подробни регламенти за  всеки УПИ. Това е резултат на щателно изследване 
на състоянието на всички сгради, на участието им в уличния фронт  и 
обществените пространства.

Извършените анализи са важна и неразделна част от  „Модел за обновяване,  
оздравяване и развитие на исторически градски квартали при опазване на 
съществуващата градска структура и сградите класирани паметници“ . Те 
предлагат  възможности за  развитие на  квартала при  реално  усъвършенстване 
на образа и запазване на характера на груповия паметник „Старите пазарища“, 
в обхвата на квартал 143.

На основата на изводите, коментарите и обобщенията, представени по-горе, 
моделът обхваща:

 - изследване на всички сгради, а не само на сградите паметници. 

 - анализ на ансамблите, оформени от застрояването по дължината на 
улиците, които затварят кв.143. 

 - проучване на вътрешно кварталните и обществените пространства.

За целта авторският колектив разработи схема за изследване на сградите, 
имотите и уличните фронтове, чрез която се онагледява състоянието им и се 
описват най-важните им характеристики.  Това е предпоставка за формулиране 
на предложения и предписания- като   регламенти  за  съхраняването, обновяване 
и оздравяване на сградите и имотите, за оформянето на хармонични улични 
фронтове, отговарящи на определението „групов паметник“. 

Схемата е представена чрез фишове със снимки, чертежи и текстове, 
илюстриращи състоянието и необходимите предписания.   Фишовете са два 
основни вида:

 - За УПИ, които включват класирани сгради- паметници и обикновени 
сгради,  част от груповия паметник „Старите пазарища“. 
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 - За уличните фронтове по четирите улици, обрамчващи квартал 143. 

На представените фишове ясно се вижда състоянието на ансамбъла от сгради, 
които формират характера и лицето на улицата, или по-скоро липсата на 
ансамбъл.  Уличните фронтове показват неприемливи разлики във височините 
и характера на сградите, незастроени парцели, „временни“ постройки , бараки 
и др. 

Очевидно е, че „защитата“ чрез  категорията  групов паметник, включително 
и за бул. Ст. Стамболов, който обрамчва реновирания Женски пазар, не е 
ефективна и са необходими други решения. Предложения за това са направени 
както във фишовете за отделните УПИ, така и в тези за уличните фронтове. 
Трябва да се подчертае, че сградите-паметници , обект на опазване, също се 
нуждаят от възстановяване и обновяване, което не е било реализирано до сега 
в необходимата степен, независимо от тяхното класиране. 

Надстрояването на сгради от съображения за създаване на хармоничен образ, ще 
създаде условия за придобиване на  имоти, вкл. и общински, за реализиране на 
политика за управление на сградния и жилищния фонд, както и за стимулиране 
на дейностите по саниране, обновяване и поддържане на застроеното

Анализът на плътността на застрояване показва че в актуалния момент  
почти са достигнати максималните показатели за ЦГЧ или близки до тях. 
Тази констатация подчертава необходимостта от преразглеждане на сгради и 
постройки във вътрешността на имотите. Там има сгради в добро състояние, 
други  пред срутване , бараки и пристройки, които лесно могат да се премахнат.  
За целта е необходимо детайлно проучване на собствеността, за поощряване 
на собствениците да се включат в реализирането на програма и политика за 
опазване и развитие на квартала. Оздравяването на вътрешно кварталното 
пространство в резултат на изчистване на неподходящо застрояване, ще 
подобри стандарта на живот, ще увеличи озеленените площи и ще спомогне за 
оздравяване на средата.

Ансамбълът от предложените действия ще повиши урбанистичния потенциал 
на разглеждания квартал в съответствие с изградената общоградска и 
национална инфраструктура, ще предизвика инвеститорски интерес,  което е 
гаранция за повишаване на цените на имотите , на комфорта на обитаване и 
работа.

В процеса на подготовка на изследванията, авторският колектив получи 
пълно и ценно  съдействие от ръководството на р-н Възраждане и СО. Бяха 
потърсени и  получени редица архивни материали и снимки, които илюстрират 
историята на отделни сгради , на проектите разработени за тях,  на Женски 
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пазар и прилежащото застрояване. Събраната информация  илюстрира, че 
оригиналните и ценни като свидетелство на времето проекти в някои случаи не 
са изпълнени.  Това може да се коригира при реализацията на предложенията 
за надстрояване и обновяване, като водещата грижа е да се създаде хармонично 
застрояване по дължината на улиците, обрамчващи изследвания квартал, при 
максимално запазване на характеристиките, определящи груповата ценност 
Надстрояването от  друга страна, ще създаде условия за придобиване на  
имоти, вкл. и общински, за реализиране на политика за управление на сградния 
и жилищния фонд, както и за стимулиране на дейностите по саниране, 
обновяване и поддържане на застроеното.

Предложените фишове в работен порядък бяха обсъждани с ръководството 
на р-н Възраждане, с представители на гражданската инициатива „Женски 
пазар“. Направените препоръки и оценки , както и предложенията на авторския 
колектив при попълването на отделните фишове бяха отразени в окончателните 
варианти , представени  по-нататък. Възможно е при конкретно прилагане на 
настоящия модел в повече квартали от ЦГЧ-район Възраждане, заради някои 
нови и специфични случаи на застрояване и състояние на сгради и улични 
фронтове, да се наложи допълване и промяна в някои от елементите на 
фишовете. Това е логична и естествена част от развитието на модела в процеса 
на неговото приложение Но по принцип фишовете могат да се използват 
при конкретни инвестиционни инициативи и при по-мащабна устройствена 
разработка . 

С изследването на имотите и сградите за попълването на фишовете се ангажира 
целия авторски колектив и нашите координатори от район Възраждане и 
Гражданска инициатива „Женски пазар“. Ръководството на район Възраждане 
и по специално  г-жа кмета Савина Савова, заместник кметовете г-жа Татяна 
Димитрова, арх. Николай Диков  и главния архитект г-жа Людмила Гавазова, 
съдействаха за оперативно съгласуване и получаване на актуална информация. 
За осигуряването на достъп до имотите получихме подкрепата на  базата на 
легитимно писмо от кмета.  Най-успешни бяха изследванията, когато в група от 
няколко души разглеждахме имотите и особено когато  участваха арх. Н. Диков 
и г-жа Е. Зарева. Най-подробна и на основата на  многократни посещения и 
експертни наблюдения  беше работата на арх. Атанас Ковачев, който оформи 
фишовете и в резултат на неколкократни обсъждания и промени изработи  
техния вид и съдържание.
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ЛЕГЕНДА 

Фишове на сгради: Ф 1

№ на кадастрален лист, квартал  

Ф1  ГО2    Сградата е част от Групов паметник “Старите пазари“ 
Охраняема зона 2 към историко- археологически резерват 
Сердика-Средец, обикновена сграда

 Ф1 ГО2 М- Сградата е част от  Групов паметник “Старите 
пазари“ Охраняема зона 2 към историко- археологически 
резерват, архитектурно-строителен паметник на културата от 
Местно значение.

Фишове на улични фронтове: Ф 2

Ф 2 ГО 2- Уличният фронт е част от Групов паметник “Старите 
пазари“, Охраняема зона 2 към историко- археологически 
резерват Сердика-Средец.

Ф 2 О 2 - Уличният фронт е част от Охраняема зона 2 към 
историко- археологически резерват Сердика-Средец.



32  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



33  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



34  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



35  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



36  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



37  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



38  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



39  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



40  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



41  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



42  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



43  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



44  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



45  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



46  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



47  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



48  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



49  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



50  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



51  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



52  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



53  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



54  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



55  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



56  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



57  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



58  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



59  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



60  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



61  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



62  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



63  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



64  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



65  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



66  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



67  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



68  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



69  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



70  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



71  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



72  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



73  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



74  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



75  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



76  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



77  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



78  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



79  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



80  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



81  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



82  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



83  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



84  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



85  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



86  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



87  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



88  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



89  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



90  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



91  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



92  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



93  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



94  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



95  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



96  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



97  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



98  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



99  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



100  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



101  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



102  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



103  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



104  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



105  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



106  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



107  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



108  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



109  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



110  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



111  

                                                                        

МОДЕЛ 1                                                                                                                                    ФИШОВЕ



112  



113  



114  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Събраната и обработена информация е добра основа за инвестиционни 
проекти за всяка отделна сграда, включително при саниране, надстрояване и 
облагородяване .

С развитието във времето може да се обхване по-голям периметър на изследване 
и прилагане на разработените модели , както и за конкретни архитектурно-
строителни реализации за опазване, обновяване и оздравяване на исторически 
квартали

Представеният „Модел за обновяване, оздравяване и развитие при опазване 
на съществуващата градска структура и сградите класирани паметници“. 
включва:

- обща  оценка,
- проучване на общественото  мнение, чрез анкети и обобщаване на 

получените отговори,
- анализ на материали и документи на институциите
- съставяне и попълване  на фишове за УПИ и улични фронтове, по 

отношение на :
- оценка на състоянието на отделните сгради и улични ансамбли.
- формулиране на изводи и предложения за промяна. Те може да се 

разглеждат като регламенти, приложими за конкретните обекти на изследване.
 

За създаването на регламенти за опазване, развитие и оздравяване на групи 
квартали и исторически зони е необходимо конкретно изследване с общи 
препоръки, които да служат за основа на задание за подробен устройствен 
план на защитена зона, в съответствие със законови текстове и нормативни 
допълнения.

Реализирането на ансамбъла от предложени действия ще създаде условия за 
опазване и развитие на ценната исторически създадена градска структура, ще 
повиши урбанистичния потенциал на разглеждания квартал чрез повишаване на 
инвеститорския интерес. Така ще се усъвършенства стандарта на исторически 
създадената градска среда в съответствие с изгодното и местоположение, с 
изградената инфраструктура и съвременните изисквания.
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МОДЕЛ ЗА СТИМУЛИРАНЕ
 И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБНОВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 
НА ОСНОВАТА НА СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДА

арх. Любомир Пеловски

МОТИВИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА

Изследването на състоянието на историческия квартал в обхвата на групов 
паметник “Старите пазари” се проведе като се анализира приложението 
на нормите на ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКН и приетата у нас практика се съпостави 
с опита на френската администрация приложен при реконструкцията на 
3-ти и 7-ми райони на Париж и други градове във Франция. Резултатите 
показаха, че у нас даже класираните сгради-паметници не са поддържани 
адекватно, а груповите паметници са в състояние почти непроменено от 
периода на изграждането си. 

Това проучване, извършено в рамките на проекта, изтъква няколко основни 
проблема, които не позволяват да се проведе последователно процесът на 
обновяване на градските квартали, на тяхната социализация и респективно 
да се създадат условия за съхраняване на сгради и зони  - определени като 
елемент на културно-историческото наследство. т.е. със статут на паметници 
на културата.

Първият и особено важен е анализът на общественото мнение, резултат от 
проведената анкета на територията на район “Възраждане” и няколко обсъждания 
с обитатели на квартала.”,  Почти половината от анкетираните посочват че 
Столична Община отговаря за опазването на ценните квартали  и сгради. По 16.7 

МОДЕЛ 2
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% считат за отговорни Районната администрация и Министерство на Културата 
и едва 8.3% за задължение на гражданите, Показателно е, че населението счита 
че тези, на които е дало мандат за управление на територията /държавата и 
общината/,, следва да носят отговорност и за опазване на паметниците на 
културата. Това становище на обитателите определя необходимостта от 
водещата функция на процедурите по обществени обсъждания и отражението 
на обществените нагласи при взимане на законодателни или нормативни 
решения. Основателното заключение е да се разширява децентрализацията на 
дейностите по държавната политика за опазване и социализация на културните 
ценности в духа на приетото изменение в ЗКН, като то се разпростира и надолу 
в йерархичната структура – към районите и кметствата.

Вторият се състои в неяснотата на определението – “паметник на културата“ 
и произтичащите от това особености, които съгласно хипотезите на ЗКН, 
за съжаление, се заключават почти изцяло в серия забрани, придружени от 
сложни бюрократични процедури. ЗКН не предлага ясен инструментариум 
както за определяне на културната или историческа стойност на обекта или 
зоната, така и конкретни предписания за работа по обекти в съответната зона. 
Предлаганите механизми се базират на субективни оценки на експертиза, 
извършвана от апарата на НИНКН или на Министерството. Не се предвижда 
каквото и да е участие на обществото извън група тясно специализирани 
експерти. Даже и когато в обществените органи се включват представители 
на неправителствени организации, това са отново бивши или настоящи кадри 
на НИНКН.. Противно на тенденциите за децентрализация в процесите на 
управление даже и с най-новите промени в ЗКН на изхода на процедурите 
се налага отново всичко да премине през Министъра на културата. Като се 
огледа внимателно процеса, може да се установи, че става дума единствено 
за забрани. Нещо повече – експертизата на администрацията – общинска или 
областна не може да се произнася по целесъобразност за тези обекти или зони и 
поради това те често не се съобразяват с общите предвиждания на съответните 
планове за територията, даже когато сградите – паметници са функционално и 
морално остарели и се нуждаят от спешна промяна на предназначението.  Даже 
в ОУП на София, който е одобрен със ЗУЗСО не са прецизирани изисквания и 
регламенти за основните четири категории защитени територии или обекти. Те 
на практика не са формулирани ясно и изчерпателно. Единственото изискване 
е при създаване на Подробни Устройствени Планове за защитени зони да се 
представят “специфични правила и нормативи за устройство и застрояване”.  
Като имаме пред вид че, “значителна част от територията на компактния град е 
интегрално защитена чрез статута на групов паметник на културата” /Синтезен 
доклад по система КИН на ОУП на гр. София, раздел 3, стр.5/ то следва да 
получим обяснения какво е защитено, от каква опасност, а също и какво е 
разрешено и с какви средства може да се постигне хармонично и устойчиво 
развитие. Без изисквания за развитие в определените „защитени зони“  и 
„групови паметници“ не са постигнати положителни резултати и на практика 
териториите са обречени на застой и овехтяване като  културна, социална и 
икономическа ценност. Налага се изработването на специфични режими за 
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опазване, включващи всички елементи на управление на КИН – опазване, 
планиране на всички устройствени нива, естетическо въздействие, т.е. единен 
обект на териториалното управление. Цялостната промяна в законодателството 
е бавна и практически неосъществима чрез промени в законите. Такава промяна 
би донесла една Наредба, базирана на ЗУЗСО, обект на която е създаването на 
Подробен устройствен план за обновяване на защитени зони, за опазване 
характера на наследството и  подобряване на условията на обитаване и труд в 
съответната територия. ПУПОЗЗ следва да обезпечи условия за отклонение 
от изискванията на ОУП що се отнася до плътността на застрояване,  
интензивността,  етажността, съхраняване и развитие на зелената система 
извън и във вътрешно кварталните пространства. С такъв план ще се създадат 
условия за значително подобряване на условията на живот на обитателите, 
както и принципно повишаване на пазарната стойност на жилищата и сградите 
в централните зони на града..

Третият проблем е най-същественият . Той е свързан със собствеността. 
Проблем, който се пренебрегва почти изцяло при работата по устройството 
на територията. Но когато се проектират  зони, попадащи в защитена от ЗКН 
територия, това се превръща във водещ проблем. На практика  преобладаващите 
случаи са свързани с реконструкция на кварталите, най-често при предвиждане 
на известно уплътняване, много пъти засягащо паметници на културата. По 
принцип се появява необходимостта от осигуряване на източник на финансиране 
и тъй като ЗКН възлага тази задача на собствениците, при това под пълен 
диктат от органите си, като резултат, инициативата затихва. / Проведените на 
територията социологически анкети показаха, че преобладаващото мнение 
е общината или държавата да финансира промените, а само малко над 8% 
считат, че това е задължение на собствениците./ Такава позиция е неприемлива 
и затова трябва да се потърсят алтернативни механизми за инвестиране, 
при това не само от вида на намаляване на данък сгради, а по - решителна 
намеса в процесите. Един от тях е принудителната ипотека, гарантирана от 
държавата или общината, срещу която за съжаление вече се произнесе част 
от юридическото съсловие /нотариусите/. Друга, заслужаваща внимателно 
проучване, е  възможността  за реализация на потенциала на имотите от 
гледна точка на усвоеното право на строеж и допълнителното уплътняване 
от общината или държавата след актуване на площите. Така би могло да се 
регулира разрешаването на много проблеми, възникващи както в централните 
градски части, така и в районите, подлежащи на устройство по чл. 22 от 
ЗУТ. За осъществяване на подобни стъпки се налага сериозно и задълбочено 
проучване и на строителното  изпълнение  – разрешаването му и въводът на 
обектите в експлоатация. Анализите на административните актове позволява 
прилагане на специфичните правила за ПУП, касаещи плътността, етажността 
и интензивността на застрояване в съответен квартал, както и прилагане на 
принудително освобождаване на вътрешно кварталните пространства, както 
и обособяване на общинска собственост, подлежаща на актуване като частна 
публична. Сериозните различия в данните за собствеността на Службата 
по геодезия, картография и кадастър към АГКК , данъчната служба  и  от 
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агенцията по вписванията към СГС, налагат детайлно проучване на реалната 
собственост, на учреденото и реализираното разрешение за строеж, което е по 
принцип срочно, както и вида на отстъпеното право на строеж – включва ли 
терен и за какъв срок е учредено. Заслужава да се преоцени и законността на 
постройките в дадена територия от гледна точка въвеждане в експлоатация, 
когато това се изисква и особено на тези, които са ползвали така наречения 
“режим на търпимост” или са изграждани като допълващо застрояване. 

Създаването на Подобна наредба дава възможност Общината или Района да 
се произнася не само по законосъобразността, но и по целесъобразността 
на застрояването, предназначението му, както и на архитектурния образ на 
предвидените обекти, както и на елементите на градския дизайн, оформянето 
на витрините и рекламните им табели колоритното решение и др. 

Четвъртият проблем се състои в определяне на състава на експертизата. 
Добре е известно, че  съветът е само консултативен орган, а решението се 
формулира и взема от главния архитект. Поради това съставите следва да 
се подбират внимателно и от много широк набор специалисти - експерти, 
които имат отношение както към територията, така и към спецификата на 
разглежданите проблеми. В някои европейски страни се прилага практиката на 
създаване на Комитети за управление, в които влизат широк кръг специалисти 
в областта на културата , архитектурата, обществените и социалните науки, 
непосредствено свързани с територията.  Подборът трябва да се извършва  от 
главния архитект по правило измежду представители на неправителствените 
организации, които са достатъчно многобройни, като важна задача на 
подбиращия ще е установяване автентичността на същите или на такива 
нерегистрирани в Министерството на правосъдието. Изключения могат да 
бъдат единствено популярни обществено утвърдени специалисти или лица, 
свързани с територията, обект на експертизата. В съставите може да се 
включват и специалисти, отговарящи на възлови изисквания /например по 
чл.165 от ЗКН/, когато се разглеждат специфични проблеми, свързани с КИН 
извън служебно определените такива. Работата на експертизата трябва да е 
регулярна, по предварително подготвен план и всички членове на съветите 
следва да представят писмени становища, което предполага поне двуседмичен 
срок за запознаване с материалите. Предложенията и препоръките на съвета са 
публични и са достъпни на страницата на съответния район или на НАГ.
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ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ГРАДСКАТА СРЕДА 

И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ОБЛИКА 
НА СГРАДИТЕ, НА АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ И НА

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения свързани с 
организацията на градската среда и реда и начина на създаване на правила 
и нормативи за облика на сградите, архитектурните ансамбли, публичните 
пространства и градския дизайн.
(2) Цел на наредбата е съхраняването и развитието на характерния 
облик, силуетното, цветовото и обемно-пространственото оформление на 
урбанизираната територия на Столична община.
Чл. 2. С тази наредба се определя начина по който Столичния общински съвет 
създава правила и нормативи за:
1. архитектурния образ на заварените и на новите строежи на територията на 
общината;
2. преместваеми обекти и рекламни елементи;
3. елементите на градско обзавеждане;
4. търговските обекти в градския партер;
5. формата и колорита на наименованията на търговските обекти, на рекламните 
и обозначителните надписи и пана;
6. формиране на обществени пространства, включително вътрешно-
кварталните за сметка на амортизирано допълващо застрояване;

7. колоритно решение на уличните фронтове при изготвяне на работни 
устройствени планове от двете страни на улиците.
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Глава втора.
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Чл. 3. Изработването на правилата и нормативите по чл. 2 се извършва от 
служители на столичната общинска администрация или се възлага на други 
лица по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 4. Правила и нормативи по чл. 2 могат да се изработват и одобряват за 
територията на цялата община, за отделни населени места и части от населени 
места, квартали, улици, архитектурни ансамбли, системи от елементи на 
градското обзавеждане по системи и др.
Чл. 5. (1) Границите на територията се определят според графичните 
приложения към ОУП на София, определящи защитените територии или тези, 
които съдържат паметници на културата.
(2) С решение на СОС към тази територия могат да се причислят архитектурни 
ансамбли и сгради в терени по чл. 22, ал.1 от ЗУТ.

Глава втора.
ПРАВИЛА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ

Чл. 6. Запазват се правилата за паметници на културата от национално и 
световно значение съгласно процедурите, предвидени в ЗКН.
Чл. 7. За останалите паметници се прилага §1. От ЗИД на ЗКН/2016год.
(1) Устройствените и инвестиционни проекти се изработват след съгласуване на 
задание за проектиране от звеното към главния архитект на София. Заданието 
съдържа анализ на допустимите отклонения от прогнозните в действащия 
ПУП или ОУП на София.
(2) Инвестиционни и устройствени проекти, попадащи в зоните със защитени 
улични фронтове подлежат на същата процедура.
(3) При изработване на Подробните устройствени планове се изготвят 
специфични правила в отклонение от действащите съгласно Наредбата по 
чл.13. от ЗУТ, които се одобряват едновременно с плана.
(4) Със специфичните правила се определят плътността и интензивността 
на УПИ или квартала, както и задължителната кота корниз, обосновани от 
собствеността, законността на застрояването, основанието за разрешаване на 
строителството, съгласно строителните книжа и характера на зоната по ОУП.
(5) Предвиденото ново строителство трябва да се съобразява със средата и не 
следва да омаловажава стойността на заварени паметници на културата, когато 
се предвижда в непосредствена близост с тях.
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Глава трета.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

Чл. 8. (1) Като неразделна част от ПУП, попадащ в обхвата на Наредбата се 
представя пълен анализ на собствеността за всеки УПИ в него.
(2) За всеки УПИ, обект на ПУП се прилага справка за РС, включително тези 
за промяна на предназначението, както и на разрешенията за експлоатация.
(3) С разглеждания ПУП следва да се предложи възможно допълване 
на плътността и интензивността на застрояването съобразно фронта на 
застрояване или във вътрешността на квартала, включително в завишение на 
предвижданията за зоната по ОУП.
(4) Разглежданият ПУП следва да предлага хармонично оформяне на уличния 
фронт, включително и отсрещната страна на улицата, независимо дали касае 
само един УПИ или повече.
(5) С ПУП се определя колоритното решение на уличния фронт, както 
и решението на рекламните табели на магазините и елементите на 
благоустрояването.
Чл. 9. Със заповедта за одобряване, която главният архитект подготвя за 
утвърждаване или с издаване на разрешение за строеж се определят срокове 
за приложението, както за СР, така и за плана, съгласно сложността на 
предвидените в него инвестиционни обекти. 
Чл. 10. С определяне на сроковете за  приложение се определя и необходимостта 
от провеждане на процедури за търг за привличане на инвеститор или за 
учредяване на нисколихвена или принудителна ипотека на собствениците за 
реализация на предвижданията на плана.  

Глава четвърта.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА

Чл. 11. Експертизата се провежда извън регулярния състав на ЕСУТ.
Чл. 12. Заданията и проектите се обсъждат и разглеждат на две равнища.
(1) В района, където се предвижда изработване на ПУП или инвестиционен 
проект с участието на специалисти от района и представители на 
обществеността.
(2) В НАГ – с участието на представители от НАГ и общественици.
(3) Обсъжданията се обявяват по реда на ЗУТ и в съответните срокове.
(4) На обсъжданията се съставят протоколи, в които се отразяват всички 
целесъобразни бележки. Те се докладват от съответните представители на 
заседание на съвета в Направление „Архитектура и градоустройство“.
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(5) Обектите по тази наредба се разглеждат от специализиран състав на НАГ 
съгласно заповед на Кмета на столична община с участие на представители 
на специализираното звено към главния архитект, на състава на ЕСУТ, на 
представители на района, където се намира обекта, на САБ и обществени 
представители от съответните райони. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 19г от Закона за устройството и 
застрояването на Столична община.
§ 2. За неуредени с тази наредба въпроси се прилагат Неуредените с тази 
наредба случаи се решават съгласно разпоредбите на ЗУЗСО, ЗУТ и други 
актове.
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА  РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ОПЕРАЦИИ ПО ОБНОВЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ КВАРТАЛИ, 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.
/ПРЕДЛОЖЕНИЕ/

доц. д-р арх. Св. Вранчева

За устойчивото развитие на Столицата е от съществено значение да се  
създадат условия за ефективно повишаване на  урбанистичния потенциал 
на  централните исторически  квартали,     Редица сгради , улици  и силуети 
от края на 19-ти и началото на 20-ти век са част от традиционната тъкан на 
града, ценена от гражданите и специалистите, която заслужава да се запази, 
като се подобрят общите й качества и условията за  обитаване и работа. Това 
ще се постигне не само със опазването на отделни сгради–паметници, но и 
с цялостно отношение към средата, към особеностите на застрояването и 
уличните ансамбли, към функционалните им и пространствени характеристики 
Така ще се възстанови  културната и пространствена стойност на градската 
тъкан в непосредствена близост с грандиозните археологически разкрития и 
забележителните централни обществени пространства на Столицата.  

В съответствие с актуалните тенденции за децентрализация, ролята на 
местното управление в процеса на опазване и развитие на исторически 
градски квартали е нараснала и високо ценена. Тя определя активно  участие 
в определянето на политиката за опазване, валоризиране и развитие на 
защитените зони, на груповите ценности и сградите-класирани паметници. 
Такива са очакванията на гражданите, които считат че влиянието  градското 
управление за обновяването на знакови за града структурни елементи, 
ансамбли и сгради е решаващо.   На  основа на горните два основни фактора, 
възможна програма за реализация на обновителни операции включва:

 1. Формулиране на  глобална политика на Столична Община 
за опазване и валоризиране на градското  наследство. Актуализиране на 
защитените зони за да се  определят  елементите и подходите на защита.

 2. Оценка на изследваните територии и техния урбанистичен 
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потенциал. Взаимовръзки с целия градски организъм, функционална значимост, 
обществени сгради и съоръжения, услуги и други дейности; транспортна и 
пешеходна достъпност. 

 3. Анализ на:

  - Историческото развитие

  - Оценките, очакванията и предложенията на обитатели, 
посетители, работещи, експерти и др.

  - Сградите и уличните фронтове , формиращи кварталните 
пространства 

  - Собствеността   и възможности за провеждане на политика 
по отношение на сградния фонд.

 4. Оценка на  елементите на градския дизайн и обществените 
пространства.

 5. Разработване на специфични юридически текстове за стимулиране 
и реализиране на обновителни операции, като елемент на политиката 
за устойчиво развитие на града,  проверени при изследването на конкретен 
квартал

 6. Предложения за оздравяване на средата, повишаване на стандарта 
на живот и работа, на градската естетика и реалните стойности на имотите.  
Развитие на инвестиционния интерес

 7. Предвиждане на операционни и финансови средства за 
осъществяване на дейности по обновяване , развитие и социализация. 
Инвестиционни операции и реализации.

За да се  определят  елементите за опазване и защита  в рамките на глобална 
политика на СО за  развитие на ценни исторически градски зони на основата 
на социален, икономически анализ и изследване на градското  наследство , да 
бъде  възложен пилотен проект на територията на р-н Възраждане, с участието 
на френски екип от експерти, в съответствие с подписания меморандум с 3-ти 
арондисман на Париж. 
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Възлагането на пилотен проект за защитена зона в р-н Възраждане, ще постави 
начало на разработване на такива планове, които да отговарят на изискванията 
на ЗУТ, усъвършенствани съгласно бъдеща наредба на СОС за подобни зони, на 
основата на ЗУЗСО. Основна характеристика на тези планове трябва да стане 
разработването на подробни регламенти за всеки квартал и УПИ. Това 
изисква щателно изследване на състоянието на всяка сграда, уличен фронт  
и обществено пространство и възможностите за тяхното усъвършенстване. 
На основата на подробни регламенти за отделните квартали се обявяват 
конкурси за инвестиционни решения и реализация, с цел да се стимулира  
интегрирано развитие на територията. Това ще предизвика реално повишаване  
на качествата на средата в третираните квартали  и тяхното оздравяване.

За създаването на регламенти за опазване, развитие и оздравяване на групи 
квартали и исторически зони е необходимо конкретно изследване с общи 
препоръки, които да служат за основа на задание за подробен устройствен 
план на защитена зона, в съответствие със законови текстове и нормативни 
допълнения. 

Реализирането на ансамбъла от предложени действия  в настоящата програма 
ще създаде условия за опазване и развитие на ценната исторически създадена 
градска структура, ще повиши урбанистичния потенциал на разглеждания 
квартал чрез повишаване на инвеститорския интерес. Така ще се усъвършенства    
стандарта на градската среда  в съответствие с изгодното и местоположение, с 
изградената инфраструктура и съвременните изисквания.
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РЕЗЮМЕ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ИЗВЪРШЕНОТО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Евелина Славкова, социолог 

Изследването се реализира в рамките на проект „Проучване на общественото 
мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски 
квартал. Социологическо изследване” възложен от НАГ към Столична 
община на авторски колектив от УниБИТ.  Анкетата е анонимна, а получените 
данни са използвани за изследване на общественото мнение за състоянието  на 
проблемни и рискови зони на културно наследство в историческия център на 
София и за разработване на обща методика за опазването и реставрацията на 
традиционната градска среда в съчетание със съвременни пространствени и 
функционални решения.

Изследването се провежда в района между централните софийски улици 
бул. Мария Луиза, бул. Сливница, бул. Христо Ботев, бул. Тодор Александров. 
Кварталът е част от историческия резерват „Сердика – Средец”, представлява 
исторически, културен, търговски и комуникационен център.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Методология на изследването

За целите на изследването бяха подготвени анкетни карти за всяка една от 
идентифициранитте целеви групи:

⇒ Собственици/живеещи под наем в квартала
⇒ Експерти
⇒ Представители на религиозни институции
⇒ Туристи
⇒ Работещи в квартала
⇒ Представители на местната власт 
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Изследването беше проведено в периода май-юни 2016 г. За целите на 
изследване бяха идентифицирани следните целеви групи:

Брой на проведени интервюта:
⇒ Собственици/живеещи под наем в квартала – 81 анкети
⇒ Експерти – 22 анкети
⇒ Представители на религиозни институции – 8 анкети
⇒ Туристи – 35 анкети
⇒ Работещи в квартала -  27 анкети
⇒ Представители на местната власт – 19 анкети

*В резюмето на изследването са представени най-важните и големи стойности.

Изследване сред собственици/ наематели в квартала

Една от съществените целеви групи, която беше обект на изследването, са 
собствениците/ живеещи под наем в района между бул. Мария Луиза, бул. 
Сливница, бул. Христо Ботев, бул. Тодор Александров. Тази целева група е 
важна с оглед на задълбоченото наблюдение на проблемите в квартала, които е 
с особената специфика да бъде част от част от историческия резерват „Сердика 
– Средец”. По своята същност той представлява исторически, културен, 
търговски и комуникационен център и съчетанието на повече от една функция 
по своята същност е интересен от изследователска гледна точка. 

           56,5% от собствениците на имоти в квартала го определят едновременно 
като съвременен търговски и комуникационен център и като исторически и 
културен център. 

          53,5% от интервюираните собственици/живеещи под наем са на мнение, че 
се „полагат грижи, но тези грижи не са достатъчни за опазване и защита на 
архитектурните и археологически паметници на културата в историческия 
център на София“. Цели 40,8% са на мнение, че не се полагат необходимите 
грижи. Kато цяло от получените резултати можем да отчетем, че жителите на 
квартала смятат, че могат да бъдат направени повече неща в посока опазване и 
защита на паметниците, които съществуват към този момент в него. В този ред 
на мисли съвсем ествестено е че голям делът на респондентите са на мнение, 
че определени забележителности имат нужда от спешна помощ в рамките на 
квартала – 78,3%.

      56,9% от собствениците/живеещи под наем, които взеха участие в 
изследването, са на мнение, че в квартала има „пространства, които не 
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се поддържат добре, има сгради, които се нуждаят от реставрация и 
обновяване“.

На въпроса дали има конкретно архитектурно или историческо пространство, 
което е във видимо лошо състояние, то 77,9% са на мнение, че има такова 
пространство. 22% не знаят/не могат да преценят дали има такова място в 
квартала.

Като такива пространства се посочват:

Ул. Св. Св Кирил и Методи 106

Тротоарите на ул. Цар Самоул в отсечката на бул Сливница и ул. Кирил и Методи

Бул. Стефан Стамболов 47

Училището на ул. Кирил и Методи 

Между  бул. Тодор Александров и ул. Пиротска

Училището на ул. Братя Миладинови

Вътрешно-кварталните улици

13-то училище

Ул. Кирил и Методи 104

Пространството около Католическия храм

Читалище Природа и наука

    84,1% от респондентите са на мнение, че старите сгради в квартала трябва 
да се поддържат, а не са се строят нови сгради. Въпреки това 77,5% са на 
мнение, че построените нови сгради в квартала са по-скоро съобразени с 
неговия облик, а  18,3% са на противоположното мнение.

Половината от интервюираните респонденти от тази целева група оценяват 
положително ремонта на Женския пазар – 52,8%. Едва 1,4% дават отрицателна 
оценка.

В таблицата по-долу е дадено процентно съотношение по отношение на 
определени индикатори в ремонта на Женския пазар. Като цяло всяка една от 
тестваните  промени в най-големи дялове са оценени положително.
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Добра 
промяна

Лоша 
промяна

Не знам/
Не мога да 

преценя

Новото осветление 97,2% 2,8%

Новите павилиони 83,1% 14,1% 2,8%

Камери за видеонаблюдение 79,2% 13,9% 6,9%

Изграждане на Търговска 
галерия 87,3 2,8% 9,9%

Водните площи 70,6% 22,1% 7,4%
Подмяна на тротоарите и 
пътните платна 78,9% 18,3% 2,8%

Система за събиране на боклук 80% 17,1% 2,9%

По отношение на реконструкцията на обновената пешеходна улица 
„Пиротска“, то най-голям дял оценяват реконструкцията  като частична, 
културно-историческото пространство не е достатъчно съхранено, а 
традиционната градска среда е отчасти запазена  - 65,3%. 26,4% са на мнение, 
че реконструкцията е цялостна, културно-историческото пространство е 
съхранено, запазена е традиционната градска среда.

По отношение на въпроса как да бъдат подпомагани собствениците на сгради-
паметници на културата, то с по 36,1% са опциите „да бъдат освобождавани 
от определени данъци“, както и „реставрацията да бъде за сметка на 
държавата или общината“. Едва 5,6% са на мнение, че възможен вариант е 
да получават „преференциални кредити с дълъг срок на изплащане“.

Като цяло положително се оценяват възможностите за публично-частно 
партньорство. Около 20% от респондентите не могат да преценят 
възможностите на публично-частното партньорство. 

Като главен отговорник за опазване и реставрацията на сградите – паметници 
на културата не се приема държавата, а общината. С 50% и най-голям дял е 
Столична голяма община. С по 16,7% са Районното кметство и Министерството 
на културата. Едва 8,3% като главни отговорници се възприемат собствениците.

      73,6% са на мнение, че е необходимо откриване на културно-информационен 
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център. Близо 60% са на мнение, че липсват и достатъчно указателни табели в 
квартала. Близо 32% пък определят, че изобщо няма такива табели. Едва 5,6% 
са на мнение, че има достатъчно.

Аналогични са резултатите по отношение на информационните материали. 
Едва 2,8% са на мнение, че има достатъчно такива материали, а две трети, че 
няма достатъчно. Близо 30% са на мнение, че няма никакви материали.

     57,7% посочват, че не им е известно да има такива организации. 44,4% 
биха участвали в инициативи, свързани с опазване и защита на културно-
историческо наследство, а 34,7% от представителите на тази целева група са 
участвали в такива инициативи.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

 • Близо 2/3 от представителите на тази целева група са на мнение, че 
кварталът няма само облика на исторически и културен център.
 • Като цяло голям е процентът на представителите на живеещите/ 
наемателите, които са на мнение, че са необходими повече целенасочени 
действия кум защитата и опазването на архитектурните и археологически 
паметници на културата. Явно се отчита притеснението на тази целева група 
към заличаването на тази особеност на квартала на база липса на действия. 
 • Съвсем резонно тази целева група посочи в конкретика сгради и 
пространства, които се нуждаят от спешна помощ. Липсата на реставрационни 
действия и обновяване буди тревога в тази целева група. Общата оценка в това 
направление е, че кварталът в определени части представлява проблемна и 
рискова зона за културното наследство.
 • Положително се оценяват направеното към момента облагородяване 
на Женския пазар. Реконструкцията на пешеходната пътека „Пиротска“ в по-
голям дял е оценена като частична, с недобре съхранена традиционна градска 
среда.
 • На 80% от участвалите в анкетата от тази целева група са на мнение, 
че старите сгради трябва да се поддържат, а не да се строят нови.
 • Една от съществените теми, която беше обект на изследване сред 
тази целева група е как те виждат решенията на проблемите в квартала. По 
отношение на различните възможности за подпомагане на собствениците на 
сгради-паметници на културата, то в най-големия дялове подкрепа получават 
възможностите за освобождаване от определени данъци, както реставрацията 
да бъде изцяло за сметка на държавата или общината. В тази връзка за 
положително се оценява и възможността за публично-частно партньорство. 
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 • Като основен отговорник за опазване и реставрация  на сградите-
паметници на културата се посочва Столична голяма община.
 • Тази целева група отчита необходимостта от откриване на културно-
информационен център в рамките на квартала.

Изследване сред целевата група „Експерти“

За целите на изследването беше изработена анкетна карта за експерти. Оценката 
на експертите винаги дава поглед върху дадена тема именно от позицията на 
обективен наблюдател на дадени процеси. 

     40,7% от интервюираните експерти посочват, че общото състояние на 
културно-историческото и археологическо наследство в София е по-скоро 
добро. Като много добро го оценяват  обаче само 3,7% от експертите. Високите 
стойности на отрицателна оценка за културно-историческото и археологическо 
наследство в София над 50% е индикатор за множество проблемни зони в тази 
област. 

Резонен въпрос е в каква степен се полагат грижи за опазването и защитата 
на архитектурните и археологически паметници в София. От проведеното 
изследване сред тази целева група, данните показват, че експертите се 
обединяват около две възможни оценки: „полагат се грижи, но те не са 
достатъчни“(55%) и „не, не се полагат необходимите грижи“(41%).     
Давайки оценка, конкретно за историческия квартал на София вече, то 
получените данни кореспондират с оценката на липса на грижа към такъв тип 
паметници на културата. 63% посочват, че кварталът представлява проблемна 
и рискова зона за културното наследство по отношение на неговото опазване 
и съхраняване, а 37%, че в квартала има пространства, които не се поддържат 
добре, има сгради, които се нуждаят от реставрация и обновяване.

Оценявайки културната значимост на историческия квартал в определения 
ареал, 50% от експертите са на мнение, че този исторически квартал е 
едновременно смесица от съвременен търговски и комуникационен център, 
но и от исторически и културен център. От останалите оценки, дадени за 
историческия център, надделява мнението, че кварталът все повече има облик 
на съвременен център, в които историческите и културните белези отстъпват 
място на съвременния му облик. Тук трябва да имаме предвид също, че лошото 
състояние на квартала по отношение на определени културно-исторически 
белези допринася за това усещане. Данните показват, че 96,3% от експертите са 
на мнение, че модерния начин на благоустрояване и строителство застрашават 
архитектурните и исторически забележителности.

                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                       РЕЗЮМЕ



160  

     72% са на мнение, че в  историческия център на София има архитектурни 
и археологически забележителности, които се нуждаят от спешна помощ. Едва 
4% са на обратното мнение. 77,8% от експертите посочват, че в квартала има 
архитектурно и историческо пространство, което е във видимо лошо състояние 
и се нуждае от спешна помощ. 

Като такива са посочен  целият сграден фонд и цялото пространство в квартала. 

     Едва 3,7% са на мнение, че реконструкцията на обновената пешеходна улица 
„Пиротска“ е цялостна, културно-историческото пространство е съхранено и е 
запазена традиционната градска среда. Преобладаващото мнение е на 81,5% е 
че реконструкцията е частична, пространството не е достатъчно съхранено, а 
традиционната среда е отчасти запазена.

По отношение на ремонта на Женски пазар, 50,9% оценяват този ремонт 
положително и по-скоро положително. 37% оценяват като отрицателно и по-
скоро отрицателно.  

Според 29,7% от експертите собствениците на сгради трябва да бъдат 
подпомагани чрез включване в програми за обновяване на исторически 
квартали. 6,2% са на мнение, че реставрацията трябва да бъде изцяло за сметка 
на държавата и общината.

Един от възможните варианти за такъв тип културно-исторически места е 
изграждането на публично-частно партньорство. Според експертите (44,4%) 
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са на мнение, че като добра съвременна практика, която може да намери 
приложение след промени в нашето законодателство, от друга страна 25,9% 
са на мнение, че не са необходими законодателни промени и може да намери 
приложимост веднага. 11,1% са на мнение, че тази практика – публично-
частно партньорство (общини, културни институции, бизнес среди и/или 
НПО, граждански сдружения и инициативи), не гарантира доброто опазване и 
защита на историческите зони или паметници на културата. 

   Един от съществените въпроси е кой носи отговорност за опазване и 
реставрация на сградите. 51,9% от експертите са на мнение, че главна 
отговорност се носи от Министерството на културата, 29,6% от Столична 
голяма община, 7,4% от Районното кметство, 3,7% собствениците на сгради.

      29,6% от експертите посочват, че има неправителствени, граждански или 
професионални организации, които развиват активна дейност за опазване на 
архитектурните забележителности и исторически зони в квартала. На 37%  
не са им известни такива организации. Но 85,2% от експертите посочват, че 
според тях квартала има нужда от откриване на културно-информационен 
център в квартала.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 • Общото състояние на културно-историческото и археологическо 
наследство в София е оценено като по-скоро добро от страна на тази целева 
група.

 • И при тази целева група, както и сред целевата група на  живеещите/
наемателите, грижите по опазването и защитата на архитектурните и 
археологически паметници на културата в историческия център на София 
са оценени като недостатъчни. Подобно на целевата група на живеещите/
наемателите, и тази на експертите е на мнение, че кварталът е смесица от 
съвременен търговски и комуникационен център и културно-исторически 
такъв.
 • Експертите в най-голям дял оценяват, че кварталът представлява 
проблема и рискова зона за културното наследство по отношение на неговото 
опазване и съхраняване.
 • Експертите оценяват в най-голям дял, че има архитектурните и 
археологически забележително, които се нуждаят от спешна помощ.
 • И експертите подобно живеещите/наемателите са на мнение, че 
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реконструкцията на пешеходната пътека „Пиротска“ е частична, културно-
историческото пространство не е достатъчно съхранено, а традиционната 
градска среда е отчасти запазена. По-скоро положително се оценява и ремонта 
на Женски пазар.
 • За разлика от целевата група на собственици/ живеещи под наем, 
където с най-големи дялове по отношение на подпомагане на собственици на 
сгради-паметници на културата са „да бъдат освобождавани от определени 
данъци“, както и „реставрацията трябва да бъде изцяло за сметка на държавата 
или общината“, то при експертите тези опции са с най-ниски дялове. С най-
голям дял сред тази целева група е включването в програми за обновяване 
на исторически квартали. Най-голям дял от експертите са на мнение, че 
с определени законодателни промени може успешно да бъде приложено 
публично-частното партньорство.
 • Друга разлика, която се отчита с целевата група на собственици/
живеещите е по отношение на това коя институция носи главна отговорност 
за опазването и реставрацията на сгради-паметници на културата, където 
при първата целева група беше посочена Столична голяма община, то при 
експертите тя е поставена на втора позиция. Според тази целева група главна 
отговорност носи Министерството на културата.
 • И сред тази целева група е висок делът на тези, които смятат, че е 
необходим културно-информационен център.

Изследване сред целева група „РАБОТЕЩИ В РАМКИТЕ НА КВАРТАЛА“

Поради спецификата на квартала като съчетание между исторически квартал 
и съвременен облик с много търговски зони, една от целевите групи е 
работещите в квартала. 44,4% определят актуалното физическо състояние на 
квартала е по-скоро лошо. Едва 3,7% го оценяват като много добро. 40,7% 
дават отрицателна оценка и за физическото състояние на архитектурните и 
исторически забележителности на квартала.

      51,9% са на мнение, че не се полагат необходимите грижи за защита на 
архитектурните и археологическите паметници на културата в историческия 
квартал. Едва 7,4% посочват, че се полагат необходимите грижи.

Работещите в най-голям дял посочват, че кварталът е известен повече като 
търговски и комуникационен център, отколкото като исторически и културен 
такъв

      77,8% са на мнение, че старите сгради в квартала трябва да се поддържат, 
а не да се строят нови сгради.

     73,1% оценяват положително обновяването на Женския пазар. Едва 7,7% 
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са на обратното мнение и определят, че даденото обновяване е по-скоро 
отрицателно.           

Друго голямо обновяване в рамките на историческия квартал е реконструкцията 
на пешеходната улица „Пиротска“. Равни дялове от изследваната целева група – 
по 34,6%  не могат да преценят или определят реконструкцията като частична. 

   50% са на мнение, че са застрашени архитектурните и исторически 
забележителности в квартала от модерния начин на застрояване.      

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

 • Тази целева група определя актуалното състояние на квартала 
в най-голям дял като по-скоро лошо. Най-висок е делът и по отношение на 
физическото състояние на архитектурните и исторически забележителности на 
квартала.
 • При целевите групи на живеещите/наемателите, както и тази на 
експертите с най-висок дял оценката за опазването и защитата на архитектурните 
и археологически паметници на културата  е „полагат се грижи, но те не са 
достатъчни“, то при тази целева група най-голям дял получава оценката „не, 
не се полагат необходимите грижи“.
 • Разлика при тази целева група спрямо останалите две (живеещи/
наематели и експерти) има и по отношение на оценката на културната значимост 
на историческия квартал. Според тази целева група кварталът е известен 
повече като съвременен търговски и комуникационен център, отколкото като 
исторически и културен.
 • И тази целева група, както целевата група на живеещите/наемателите 
е на мнение, че в квартала старите сгради трябва да се поддържат, а не 
да се строят нови такива. Съвсем логично от тази гледна точка най-голям 
дял от респондентите от тази целева група са на мнение, че са застрашени 
архитектурните и исторически забележителности в квартала от модерния 
начин на застрояване.
 • И тази целева група оценява положително ремонта на Женския пазар. 
Равни дялове получават опциите „не мога да преценя“ и реконструкцията е 
частична по отношение на реконструкцията на обновената пешеходна улица 
„Пиротска“.
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Изследване сред целева група „ТУРИСТИ“

За целите на изследването беше подготвена анкетна карта за туристи. Според 
тази целева група актуалното физическо състояние на квартала е оценено в 
по-големи дялове като “по-скоро добро” и “много добро”. Едва 8,6% са на 
мнение, че физическото състояние на квартала е много лошо. Тук трябва да 
се има предвид, че тази целева група е има поглед върху определени части на 
квартала, където са съсредоточени определени обекти. Поради тази причина 
48,6% от интервюираните туристи са на мнение, че актуалното физическо 
състояние  на архитектурните и исторически забележителности в квартала е 
по-скоро добро. 28,6%, че е по-скоро лошо. По 5,7% са дяловете на оценките 
много добро и много лошо.

Един от сериозните проблеми, които се констатират е липсата на достатъчно 
информация за архитектурните и исторически забележителности в квартала. 
Цели 71,4% са на мнение, че няма достатъчно  информация. Едно от 
възможните обяснения е частния характер на част от тези забележителности, 
както и преплитането на модерен жилищен квартал с историческа значимост.

Липсата на достатъчно информация, констатирана в предходния въпрос, 
логично води до резултатите, че 60% посочват, че няма и достатъчно 
указателни табели за културно-историческите забележителности в 
квартала. Едва 2,9% посочват, че има достатъчно. 68,6% са на мнение, 
че няма и достатъчно информационни материали (брошури, листовки, 
карти, указателни билбордове, пътеводители) за културно-историческите 
забележителности. 8,6% са на мнение, че няма никакви, а 20% не могат да 
преценят.

     71,4% са на мнение, че трябва да бъде открит културно-информационен 
център.
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Основни изводи:

 • Тази целева група оценява положително актуалното физическо 
състояние на квартала. Тук трябва да се има предвид, че тази целева група 
не е запозната изцяло с квартала, а само с тези части, които са били обект 
на нейния интерес.

 • Липсата на информация за архитектурните и исторически 
забележителности се очертава като проблем според тази целева група. В реда 
на тази тема, тази целева група отчита и липсата на достатъчно указателни 
табели и достатъчно информационни материали. 
 •  Както всичко останали целеви групи, които отговаряха на този въпрос, 
и тази е на мнение, че е необходимо откриването на културно-информационен 
център. 

Изследване сред целева група „РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ“

Според 62,5% от представители на религиозните институции, които се 
намират в квартала се полагат грижи за опазване и защитата на архитектурните 
и археологически паметници на културата в историческия център на София, 
но тези грижи не са достатъчни. 37,5% са на мнение, че не се полагат 
необходимите грижи.

В историческия център – 87,5% смятат, че в квартала има пространства, 
които не се поддържат добре, има сгради, които се нуждаят от реставрация и 
обновяване.

Представителите на религиозните институции в най-голям дял (71,4%) смятат, 
че  кварталът е известен повече като съвременен търговски и комуникационен 
център, отколкото като исторически и културен център.

Една от проблемните зони в историческия квартал през годините е и известния 
Женския пазар. Като цяло от страна на представителите на религиозните 
институции в по-голям дял събира положителната оценка  към ремонта – 
37,5%. По-скоро положително и 25% положително. Отрицателните дялове са 
37,5%

Един от съществените въпроси е мнението на интервюираните целеви 
групи е мнението им по отношение помощта към собствениците на сгради – 
паметници на култура. 29.4% са на мнение, че трябва да бъдат освобождавани 
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от определени данъци. 17,6% са на мнение, че реставрацията трябва да бъде 
изцяло за сметка на държавата или общината. 

    50% посочват, че физическото състояние на сградата, в която се намира 
дадената институция като по-скоро лошо. 25% като по-скоро добро.

Като цяло 62,5% от представителите на институции „по-скоро не са запознати“ 
с практиките разрешени в законодателството за отдаване на концесия на 
архитектурни и археологически забележителности.

       37,5% от представителите на институциите посочват, че публично-частното 
партньорство не гарантира доброто опазване и защита на историческите 
зони или паметници на културата. Голям е делът на хората, които не могат да 
преценят – 37,5%

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

 • И тази целева група е на мнение, че грижите, които се полагат за 
опазване и защита на архитектурните и археологически паметници на културата 
не са достатъчни. Съвсем резонно тази група оценява, че има пространства, 
които не се поддържат добре и сгради, които се нуждаят от реставрация.
 • Мнението на тази целева група по отношение на оценката на 
културната значимост на историческия център съвпада с тази на целевата 
група на работещите. Представителите на религиозните институции споделят 
мнението, че кварталът е по-скоро известен като съвременен търговски и 
комуникационен център, отколкото като исторически и културен такъв. 
 • Положителна оценка получава ремонта на Женския пазар.
 • Подобно на целевата група собственици/живеещи в квартала, 
то и целевата група на религиозните институции в най-голям дял смятат, 
че собствениците на сгради-паметници на културата трябва да бъдат 
освобождавани от определени данъци. Включването в програми за обновяване 
на историческите квартали, както и възможността общината да поема част от 
разходите по реставрация се оценява в големи дялове от страна на тази целева 
група. Самата целева група беше помолена да оцени физическото състояние на 
своята сграда, като 50% посочват, че е по-скоро лошо.
 • Най-голям дял от респондентите в тази целева група смятат, че 
публично-частното партньорство не гарантира доброто опазване и защита 
на историческите зони или паметници на културата. Това е единствената от 
изследваните целеви групи, която е на това мнение.
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Изследване сред целева група „АДМИНИСТРАЦИЯ“

За целите на изследването беше изготвена анкета за представителите на 
администрацията. Гледната точка на администрацията дава друг поглед 
върху проблемните точки в квартала, което обогатява и прави завършено 
изследването. 

     50% от представителите на администрацията са на мнение, че за опазването 
и защитата на архитектурните  археологически паметници на културата в 
историческия център на София се полагат необходимите грижи. Едва 5% 
са на мнение, че се полагат всички необходими грижи. 2/3 са на мнение, че 
кварталът е известен повече като съвременен търговски и комуникационен 
център, отколкото като исторически и културен такъв. 35% са на мнение, че 
кварталът съчетава и двата образа.

Едва 10% са на мнение, че няма архитектурна или археологическа 
забележителност в квартала, която да се нуждае от спешна помощ. Половината 
от анкетираните са на мнение, че има такива забележителности. Близо 2/3 са 
на мнение, че има и такива пространства, които се нуждаят от спешна помощ. 
Регистрира се, че близо 40% не могат да преценят. 

Половината от респондентите са на мнение, че архитектурните и исторически 
забележителности в квартала са застрашени от модерния начин на 
благоустрояване и строителство.

    65% от респондентите са на мнение, че в квартала има пространства, които 
не се поддържат добре и сгради, които се нуждаят от реставрация и обновяване, 
25% са на мнение, че кварталът представлява проблемна и рискова зона за 
културно наследство по отношение на неговото опазване  съхраняване.

Цели 95% от представителите на тази целева група смятат, че собствениците 
на сгради паметници на културата не правят достатъчно за тяхното опазване. В 
таблицата  са отбелязани разпределенията в процентно отношение на въпроса 
как администрацията смята, че трябва да бъдат подпомагани собствениците на 
сгради – паметници на културата. 

Тази целева група оцени и възможността за публично-частно партньорство. 
Запознатостта на администрацията със законодателстовото дава основание 
малко над 50% да оценят, че е добра съвременна практика, но трябва да се 
направят законодателни промени, за да се приложи.

                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                       РЕЗЮМЕ



168  

Според администрацията на Район Възраждане основната отговорност за 
опазване и реставрация на сградите-паметници на културата, намиращи се в 
историческия център на София има Министерството на културата – 65%, 20% 
- собствениците, 10% Столична голяма община и 5% Районото кметство.
Тази целева група беше помолена да оцени от своя гледна точка 
взаимодействието между администрацията на Район Възраждане и местните 
жители по проблеми свързани с квартала. С най-големи дялове са опциите – 
по-скоро добро(35%)  и не знам/не мога да преценя.(35%)

Сгради, които имат нужда от спешна помощ:

1. Къщата на Яворов, Дънов, Г. Димитров

2. По Мария Луиза, Екзарх Йосиф, Женски пазар

3. Архитектурните паметници по бул. Христо Ботев

4. Стефан Стамболов 56

5. Стефан Стамболов 17

6. Княгиня Мария Луиза 45

7. Христо Ботев 70,72

Пространства, които имат нужда от спешна помощ:

1. Около Женския пазар

2. Мария Луиза, бул. Сливница

3. Археологическия парк, Западна порта на Сердика

4. Ул. Георг Вашингтон

Основни пречки, които администрацията смята, че има:

1. Недостатъчна реставрационна дейност, не се поддържат достатъчно 
паметниците на културата и в частната собственост;

2. Липса на финансиране; 

3. Липса на държавна концепция в тази сфера;

4. Културна- хората нямат знания за архитектурните паметници;

5. Голяма част е частна собственост. Липса на парични средства от 
страна на собствениците води до тяхното неугледно, грозно и дори 
застрашаващо живота на хората състояние;
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6. Липса на концепция и конкретни правила и норми за застрояване в 
територията с концентрация на обекти;

7. За археологията -  презастрояване в отминали периоди;

8. За археологическите паметници - дългогодишно безстопанствено 
отношение

9. Участието на МК се изразява само в регистрирани мерки и нулево 
финансиране;

10. Остаряло мислене на организациите, отговорни за опазването.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

 • И при тази целева група се регистрира в най-голям дял оценката, че се 
полагат грижи, но те не са достатъчни по отношение на опазване и защитата на 
архитектурните и археологически забележителности, както и при останалите 
целеви групи, които трябваше да дадат своето мнение по този въпрос.
 • И при тази целева група, както при представителите на религиозни 
институции, в най-голям дял посочват кварталът е  по-скоро съвременен 
търговски и комуникационен център, отколкото като исторически и културен 
такъв.
 • Половината от участвалите в анкетата са на мнение, че има 
архитектурни и археологически забележителности в квартала, които се 
нуждаят от спешна помощ, което кореспондира с отговорите на останалите 
целеви групи.
 • И тази целева група е на мнение с най-голям дял, че са застрашени 
забележителностите от модерния начин на застрояване.
 • Най-голям дял от тази целева група посочва, че по отношение 
на подпомагането на собствениците на сгради-паметници на културата, 
реставрацията трябва да бъде а сметка на държавата или общината. Оценява 
се положително публично-частното партньорство, но след промяна в 
законодателството.
 • Основна отговорност според тази целева група има Министерството 
на културата.
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БЛАГОДАРНОСТ 
 

От името на: 
РАЙОН „ ВЪЗРАЖДАНЕ“- СО, 

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД  И 
АВТОРСКИЯ КОЛЕКТИВ КЪМ УниБИТ 

С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р АРХ. СВОБОДНА ВРАНЧЕВА 
 

по проект: 
 

 „Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване 
на исторически централен софийски квартал”, 

финансиран от НАГ към СО 
 

изказваме благодарност  на 
 

Г-ЖА  ДИАНА ГЮРОВА 
 
 

за усилията в подкрепа на подготвителния етап за реконструкция и 
модернизация на сградния фонд и кварталите в зоната на Женския пазар. 

Благодарим за разбирането, че тази историческа част на София трябва 
да бъде съхранена за бъдните поколения, за проявеното гражданско 

съзнание и отговорност. 
Савина Савова, Драгомир Димитров, доц. д-р арх. Свободна Вранчева, 
кмет на район 
„Възраждане“-СО 

изпълнителен директор на 
„Пазари Възраждане“ ЕАД 

ръководител на проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОУЧВАНЕ НА ФРЕНСКИЯ  ОПИТ В ОБЛАСТТА НА 
ОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
НА ИСТОРИЧЕСКИ ГРАДСКИ КВАРТАЛИ

доц . д-р арх. Св. Вранчева

Това проучване беше възложено от НАГ към СО на авторски 
колектив от УниБИТ. 

Кратък исторически преглед.

Опазването на материалните свидетелства на историята на града и градското 
общество е част от съвременната политика на Франция за устойчиво развитието 
на градовете, за съхраняване на специфичните им особености в условията на 
засилената глобализация. Доктрината  за опазване историческите паметници и 
валоризирането на наследството се реализира като отговор на модернизацията  
при грандиозното ново строителство от края на 19-ти и началото на 20-ти 
век, когато са били трансформирани изцяло многобройни и големи части от 
градската тъкан, за да се създаде  нова структура и оригинален архитектурен 
стил. Примери за подобни преустройства  има и от по-новата история – от 50-те 
и 60-те години на 20 в., когато са разрушавани стари квартали и индустриални 
зони за да се построят нови, съобразени с изискванията на хигиената, 
ослънчаването, проветряването , със смесването на градските функции и с 
нуждите на нарасналото автомобилно движение.

Недоволството от това разрушаване стимулира развитието на политика за 
запазване, валоризиране , префункциониране и социализиране на градското 
и архитектурното наследство чрез задълбочени изследвания  на историята 
на града и архитектурните характеристики в стремежа за съхраняване на 
признатите качества на градския културен пейзаж.  Така политиката за 
съхраняване на градското наследство се налага като средство за постигане на  
значителен  и траен културен ефект по отношение на градския образ и живот

Същност и съдържание на секторите за обновяване и опазване

Планът за опазване на архитектурното наследство на Париж определя сектори 
предназначени за обновителни операции, като първия е  Маре, парижки 
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квартал със запазена исторически създадена градска тъкан още от 17 в. и 
следващите периоди. За него са изготвени  и   първите документи за стартиране 
на операции по съхраняване на наследството от 1964 и 65 г. След това усилията 
се насочват към квартал от 18 в. в близост до ансамбъла на Инвалидите, където 
операцията започва през 1972 г. Следва  кварталът „Сен Жорж”, изграден 
в първата половина на 19 в. и после  прогресивно включват  все по-нови в 
исторически план сгради, ансамбли и квартали с класирани  паметници от края 
на 19 и началото на 20 в. Така се поставя акцент върху  предимствата на 
градските ансамбли пред  отделните сгради и паметници, включително и по 
отношение на политиката за съхраняване и обновяване на градското наследство. 
Тези квартали са обявени за защитени територии, в които се прилагат мерки 
за опазване на градския пейзаж като интегрална ценност и едновременно с 
това се реализират дейности за валоризиране на качествата на градската тъкан, 
на пространствата и кварталите.

Съвременната политика за опазване на градското наследство насочва своето 
внимание от отделната сграда-паметник към защита на градския пейзаж, 
като предпоставка за устойчиво развитие.

До 60-те години на 20-ти век, регламентът за историческите паметници е 
преди всичко посветен на защита и реставрация на отделни сгради с много 
високи архитектурни качества.  Законът от 1913 г. институционализира 
класирането  и вписването на паметниците, като се концентрира върху 
единични сгради и тяхната уникалност. В резултат са спасени забележителни 
паметници на националното градско наследство, реставрирани по 
изключително професионален и художествен начин. Законът от 1930 г. дава 
възможност за приложение на вече използваните методи за отделни сгради 
и при забележителни места и градски ансамбли. Но законът от 4 август 
1962 г. наричан „Малро” по името на министъра на културата, за първи път 
променя защита на индивидуалната сграда класиран паметник в глобално 
съхраняване на градската тъкан която я заобикаля, заради най-доброто й 
интегриране в градската среда. Така архитектурната стойност на отделната 
сграда се повишава с въздействието й в целия ансамбъл. 

Политиката за опазване на историческите квартали не забранява изцяло новото 
строителство. Ето защо се налага за новите интервенции да се формулират 
правила , специфични за отделните градски зони, но не в „исторически стил”, а 
на основата на  хармония в мащаба, обемите и организацията на пространството.  
Генералният план на Париж предвижда  градоустройствени решения които:

-създават възможности за строителство и нови решения, включително в 
защитените градски зони

-осигуряват спазване на правилата за опазването на градския пейзаж и облик, 
чието качество често е било пренебрегвано в течение на десетилетия.

Чрез такъв нюансиран подход едновременно се съхраняват  съществуващите 
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градски ценности и се създават възможности за подходящо и съобразено с 
градския контекст и законите ново строителство. Създава се равновесие за 
постигане на положителни резултати в градската среда.

Развитието на концепцията за опазване на градското и архитектурно наследство 
търси нови характеристики във взаимодействието  старо-ново.  Обществото 
и професионалистите все по-често задават въпроса „всичко старо ли трябва 
да се съхранява”, като отговорът не е задължително позитивен.  Политиката 
за опазване на архитектурното и градско наследство на Париж търси баланс 
между новото строителство и възстановяването на историческите 
квартали и ансамбли, отварянето им не само към нуждите на собствените 
обитатели, но и към интересите на парижани и неговите гости.  Този подход 
не е безпроблемен, той изисква компромиси , но реализира в повечето случаи 
добри резултати. 

Важна роля в този процес играе  закона за културното наследство, 
изискванията които той регламентира, както и промените, в течение на 
годините на приложението му. Той дава големи права на Министерство на 
културата, на държавните архитекти, урбанисти и инспектори да определят 
защитените зони в съгласие  с кметствата и да изискат разработването 
на „План за опазване и валоризиране”  като документ за устройство 
на френските градове.  След 1990 г. този план става неразделна част от 
подробния устройствен план, в който се определят задължителни параметри  
за контрол на инвестиционни интереси, целящи капитализиране на терените 
чрез разрушаване на сгради-паметници и тяхното обкръжение. Защитата на 
класирани сгради и ансамбли  се допълва и от изисквания за протекция  и 
върху зоните на тяхното влияние в радиус до 500 м на непосредствената  на 
паметника среда.

Дейности за съхраняване и обновяване на историческия квартал Маре 

Една от най-забележителните операции за съхраняване на градското наследство 
е реализирана в Маре, представлява интересен пример за  оживяване на 
обширна градска територия с голяма културно - историческа , урбанистична, 
архитектурна и социална стойност. 

Създаден и развиван в периода след средновековието, районът притежава  
богата история и специфична градска структура. Едновременно с това той 
се  характеризира с голяма гъстота на застрояване и обитаване, със социално 
разнообразно население, със значителни градски активности, привлекателни 
места и живописни улици. Всичко това, както и респектът към съществуващите  
паметници на градската история и архитектура определят един внимателен 
подход при разработването на План за Защита и Валоризация на Маре. Дело 
на голяма група архитекти сред които специалисти от М-во на културата, 
кметството на Париж и APUR (парижка агенция за урбанизъм), планът се 
съобразява с богатата история на мястото.  В края на 19-ти в.Маре се превръща 
в гъсто населен народен район  с многобройни работилници, хангари и 
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складове които изместват градините.  Многобройни имигранти се настаняват 
в Маре, като деградацията на района продължава- овехтелия и неподдържан 
сграден фонд е място на живот за все по-бедно население и  това води до нови 
поражения и липса на интерес за поддържане на застрояването. Постепенно 
той се превръща в най-изоставения и нехигиеничен район на града. Законът за 
защита на наследството от 1913 г. не оказва никакво влияние върху съдбата на 
Маре. По-късно следват няколко опита за „модернизация”, които засягат най- 
забележителни сгради и палати с некоректни надстроявания, несъобразени 
с архитектурния и стилов контекст, както и проекти за „подобряване” на 
комуникациите чрез разширяване на улиците и проектиране на преминаващи 
през хомогенната тъкан градски магистрали. За щастие най- скандалните 
разрушения са били избегнати, независимо че заплахата от подобни идеи 
за „модернизация” остава още години.  Спасени са ценни архитектурни 
паметници, като Hotel Carnavalet, превърнат от градската управа в музей , Hotel 
Vandome - в училище, Hotel de Lamoignon, и Hotel Le Peletier de Saint-Fargeau 
в историческа библиотека и др. Тази тенденция е продължена през следващите 
десетилетия чрез  реставрация на още забележителни градски палати като 
Hotel de Sully.  

През 60-те години на 20 в. се създава асоциация за защита и валоризация на 
историческите части на Париж, чиято дейност се свързва със закона Малро. 
В следващите десетилетия се изготвят няколко проекта за обновяване на Маре, 
които са насочени не само към сградите и урбанистичната структура, но и към 
населението, видовете жилища, разнообразните активности, културния живот. 
Правят анкети (проект от 1969г.) сред населението, създават специална агенция 
за района, както и комисия за връзка на проекта с обществените инициативи. 
Тази дейност продължава и до днес, като се насочва към създаване на 
различни по характеристики  жилища в обновените структури,  с акцент върху 
разнообразен по социален характер състав на обитателите. Особено внимание 
се отделя на малкото свободни площи в  които се изграждат градини и места за 
игра на децата. Едновременно с това продължават реконструкциите на ценни 
с историята и архитектурата си сгради, улични ансамбли  и площади, както и 
поддържането и подобряването на вече реставрирани структури, като запазват 
общ силует на ансамблите. 

Работата продължава по отделните квартали с подробни изследвания и 
решения, съобразени както с архитектурния стил и особености на сградите и 
ансамблите, така и с общата идея на операцията за обновяване и социализация, 
която превръща района Маре в добро място за обитаване и интересен обект за 
запознаване с историята и културата на Париж. В този дух са многобройните 
пасажи, които осигуряват визуална връзка  и отваряне на погледа към 
вътрешността на парцелите и техните елегантни и добре поддържани 
градини. Пример в това отношение е Hotel de Subise (строен през18-ти в. в 
стил „Рококо”), предоставен след реконструкция на националните архиви. 
Предвиденото широко отваряне за публиката на неговите градини, създава 
пешеходно преминаване през целия парцел. Същият положителен ефект е 
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постигнат с малката градина Кен, принадлежала към Hotel Le Pelletier, която 
днес е част от музея на историята на Париж.

Анализ на   състоянието и постигнатите резултати в историческия квартал 
Маре в рамките на съществуващото законодателство. Изводи. 

арх. Диниел Дюше

Този материал на арх. Диниел Дюше беше представен на кръгла маса на тема 
„Опазване на исторически градски квартали“, проведена на 26. 06. 2015 г. в София 
и пред българския екип на проекта в офиса на КАБ-София на следващия ден.

Работата по историческия квартал Маре продължава непрекъснато вече 
няколко десетилетия. Представените през м. юни 2015 г. материали в София, 
подчертават значението на постигнатото до сега и спецификата на актуалните 
промени, които са в ход. 

Този популярен, индустриален, много парижки квартал, както обича да го 
описва кметът на 3-ти арондисман г-н Пиер Еденбом,  вече не е популярен, 
в смисъл народен, защото е претърпял явлението джентрификация, което не 
се дължи директно на статута на защитен исторически квартал. Промяната 
на кварталите е един социален феномен, определен от далеч по-комплексни 
фактори. През последните години се доказа че Плана за опазване и валоризиране 
се нуждае от осъвременяване, защото вече не отговаря напълно на приетите 
приоритети и приложени практики. В тази връзка се очертават  четири основни  
актуални и наследени проблема :
. да се отговори адекватно на нуждите  на  устойчивото развитие за постигане 
на  многопластова социална структура, защита на градската екосистема, 
управление на търговските дейности, създаване на публични активности 
и ограничаване на паркирането.

. съобразяването с новите потребности, свързани с по-доброто разпределение 
на общественото пространство и прилагането на план за подобряване на 
климата , за енергийната ефективност и за осигуряването на достъпност  
за всички.

 .   да се извършат фундаментални промени като се състави  нова оценка на 
сградите,  и се засилят  механизмите за защита на икономическите дейности. 
Тук се включва и задълбочаване на историческото познание за сградите и 
свободните пространства от 17,18, 19 и 20 век.

Развитието на арондисмана през 17 век -„Златният век“ на квартала „Маре“, 
извежда на преден план най-старото наследство – частните палати, които 
през 60-те години на миналия век бяха изоставени, което прерасна в истински 
проблем. 19 век е съдбоносен в историята на урбанистичното развитие и 
застроената част в настоящия План за опазване и валоризация, а значимостта 
на 19 и 20 век за съвременния облик на квартал „Маре“ е показателна.
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През 20 век се  строят големи жилищни сгради, офиси  и складова база, 
едновременно по протежение на основните комуникационни артерии и в 
изградената градска тъкан, като през 20-те години са определени две проблемни 
зони в квартал „Маре“.

Първото градоустройствено проучване, свързано с валоризиране на 
историческото и културното наследство в квартала датира от 1938 година. За 
зона №16 то препоръчва отваряне на старите паркове и  дворовете на градски 
палати /hotel/, които  да бъдат освободени от построените през 19 век ателиета. 
Преустройството на зона № 16 продължава до началото на 1960-те години. 
Някои  намеси от това време са  смятани за прекалени и се основават на 
първия План за опазване и валоризиране на квартала. Правени  са изследвания 
на промените в трасетата на пътните артерии, на различните укрепени стени, 
запазени в градската тъкан или скрити в по-късни строежи.

На базата на този анализ, , представен накратко и обобщено, екипът на арх. 
Д. Дюше  решава да приложи различен подход. От историческия анализ на 
зоната, те преминават към анализ на  връзките между сградите и свободните 
пространства.  Зеленината в квартал „Маре“ е съсредоточена в малките 
паркове и  градини към домовете и частните градски палати, разположени 
в центъра на обособените зони, които са включени в Плана за опазване.  
Въвеждат типология, разграничаваща обектите по епохи и вид. Изследват  
архитектурното развитие,   смесването на  функциите, при която приземният 
етаж е зает от занаятчийски ателиета, а горните етажи са предназначени за 
живеене.

Детайлното познаване на построеното  е свързано и с изработването на база 
данни на сградите. Списъкът е завършен през 2011г. и наброява 1974 фиша, 
предоставени на разположение на градската управа и на държавата, както и 
за ползване при нужда от собствениците на тези сгради. Тези данни, освен 
информационната си стойност, представляват и помощен инструмент 
в работата на управляващите. Те съдържат проектна част, разкриваща 
задължителните или предвидимите промени.

Кварталът „Маре“  всъщност е стратифициран типологично, функционално 
и познавателно по отношение на всеки парцел, в повечето случаи и на  
сградата в него, поради   промените наложени през различните периоди за  
приспособяването към нуждите на жителите и хората, работещи в квартала.

Критериите, по които са били определени защитените /класирани/ обекти, 
почиват на три принципа:

• Преценка на значимостта на паметника от историческа, културна и 
естетична гледна точка;

• Интегрална оценка на архитектурната и урбанистична  съвместимост, 
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включително и с градския пейзаж и характера на уличния фронт.

• Предвиждане на рисковете от промяна или от разрушаване, по 
отношение на  плътността на конструкциите или  крехкостта на 
декоративните елементи.

Така са определени две категории за опазване на сградите според културно-
историческата им значимост:

Тип А: сгради или част от сгради, чието разрушаване, премахване или 
променяне са забранени и чието преустройване е подчинено на специален 
режим. В този тип се включват сгради, запазили архитектурната си и/или 
историческа значимост.

Що се отнася до интериора, интересът се насочва към архитектурните 
и декоративните елементи, както и към всеки детайл, принадлежащ към 
миналото на сградата.

Тип Б са сгради или части от сгради, чието преустройство може да засегне 
структурата и/или преразпределение на вече съществуващите обеми. Тук се 
включват сгради, които са претърпели сериозни промени, както и сгради, 
смятани за типични за градския пейзаж.

Сградите от тип А са запазили голяма част от автентичността си. Те могат да  
са жилищни и индустриални сгради от постреволюционната епоха на квартала, 
както и сгради от първата  половина на 20 век в стил Арт Деко, или  свързвани 
с модернизма.

При сградите от тип Б откриваме същите категории, но с по-банални 
в архитектурно отношение конструкции, или пък сгради, претърпели 
функционални промени и адаптирани към нов начин на живот.

На  тази основа  в ревизираният план са оценени:

-Историческите паметници , които съставляват 3% от сградите.

-Сгради -част от градски едностилни ансамбли, които трябва да се 
съхранят-48 %

-Сгради загубили историческа стойност поради многобройни 
преустройства- 24%

-Сгради, които могат да бъдат съборени- 22 %.

-Сгради, които се саморазрушават - 3% .

Както за застроените пространства така и при озеленените са диференцирани 
различни нива на защита, за да се постигне  екологично равновесие като 
съставна част от наследството.
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Предписанията в Плана за опазване и валоризиране целят съхраняване 
на наследството в контекста на градския пейзаж, като се поддържа 
многообразието от определящите го елементи – улицата, обособената 
зона, свободните вътрешни пространства, чрез контролирано обновяване и 
създаването на оптимални условия за живеене. Теза елементи са прецизно 
изследвани за да отговорят на главната цел на Плана – защита на наследството 
в силуета и образите на изграденото, но и за постигането  на една здравословна 
градска среда и екосистема. 

Що се отнася до външния вид на сградите, регламентът разграничава 
намесите при съществуващите сгради, независимо дали са защитени или не, 
от изискванията за новопостроените сгради.

Наредбите, засягащи съществуващите сгради, целят да фокусират вниманието 
на лицата, които желаят да ги променят, върху културно-историческата им 
значимост. Основният регламент описва подробно   нивото на защита 
на сградата и техническите изисквания. Възможността да се инсталират 
приспособления за енергийна ефективност и производство на възобновяема 
енергия при културно и исторически значими сгради е предмет на специфичен 
регламент. 

Новопостроените сгради са описани в различните регистри, като са включени 
основите, фасадите и покривните им части. Правилата за тях  целят  съчетаване 
с архитектурата на околните сгради, без да се търси архитектурен миметизъм, 
който би могъл да се определи като имитация. Всъщност, съвременната 
архитектура трябва да може да се изрази.

Акцент е поставен и върху надстройките, техническите инсталации и терасите, 
които могат да бъдат покрити със зеленина.

Приземните нива и витрините са предмет на специфични изисквания, 
които на практика са липсвали при предходния регламент.

Главата „Застрояване на терена, изисквания за предназначение на сградите“ 
третира ограничаването на плътността на застрояване. Механизмът за защита 
на занаятите, търговията, сектора на услугите, индустрията и логистиката, 
определя изисквания за запазване на работните места.

Относно разпоредбите за реализирането на социални жилища, подобно на 
Локалния градоустройствен план , Планът за опазване и валоризиране включва 
два вида регулаторни мерки, свързани с:

 - ефикасна и справедлива политика за създаване на социални жилища, 

- определяне на места за реализиране на програми за жилищно настаняване, 
отговарящо на определени критерии.

Планът за опазване и валоризиране има и наредба, налагаща на всички проекти, 
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при които се изисква разрешително за строеж и които включват жилищна площ, 
да предвидят за целите на социалното настаняване поне 30% от застроената 
жилищна площ, ако последната надхвърля 800 кв.м.

За да отговори на изискванията, свързани с околната среда, новата наредба за 
опазване и валоризиране на свободните пространства е много по-взискателна 
от екологична гледна точка и се съобразява по-адекватно с урбанизацията и 
благоустройството. Става дума за:

- Разширяване на свободните пространства;

- Запазване на терените на съществуващите сгради, особено когато става 
дума за защитено наследство

-  Реализирането на градското обзавеждане.

Водещият принцип по отношение на паркирането е да се намали използването 
на колите в градска среда и да се насърчи използването на колективен 
транспорт. Що се отнася до местата за паркиране на колела и оставяне на 
колички, задължително се налага нормата от минимум 2,25% от застроената 
жилищна и офисна площ, ако последната надхвърля 250 кв.м.

Съгласуването с мнението на местните жители беше проведено от градската 
управа. Съвместно с градските служби и кметството на арондисмана, бяха 
организирани тематични обществени съвещания, под формата на  работни 
ателиета .

В заключение, Планът за опазване и валоризация е с изцяло нови анализи, 
прогнози и предложенията за защита и обновяване в съответствие с настоящите  
нужди и практики за стопанисване и нов начин на управление.

Работният процес е проведен в тясно сътрудничество със службите на града и 
с Териториалната служба за архитектура и културно-историческо наследство, 
които са работили съвместно с авторския колектив. В тази колективна 
дейност Кметството на  арондисмана съдейства изцяло за да се изпълняват  
проектите, съвместно с публичните служби за управление на жилищния фонд, 
с управлението на BHV (Базар дьо л-Отел дьо вил – голям магазин, бел.пр.),  
за да отговорим на актуалните нужди . На нивото на централно  управление, 
заместник кметът  на Париж организира петнадесет работни тематични срещи 
с кмета на арондисмана и с градските служби, за да се представят периодично 
резултатите  и  всички заедно да обмислят нови предложения и насоки за 
действие. Парижкият префект заедно със своите отдели също се включи в 
работата по изработването на документа.

Защитеният исторически квартал „Маре“ е особен сектор, не заради 
специфичните изследвания, а по-скоро заради  ролята на многобройните 
участници и за отговорностите, които те имат в управлението и изграждането на 
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града. Повече отвсякъде другаде тук  се работи в екип, въпреки разнопосочните 
интереси, като се  създаде среда на доверие.

„Защитеният квартал“ е без съмнение технически документ, но той 
предлага силни човешки аспекти. „Защитеният квартал“ защитава духа на 
историческия център и е средство за промяна и надежда за по-добър съвместен 
живот, и по-добро споделяне на благата.

Изследването на политиката на Франция за опазване исторически градски 
квартали  подчерта използването на  подход, който изисква прилагането на  
ясни правила, за да се постигне единство на градската структура:

-предимството на обществените пространства 

-внимателно включване на ново строителство в изградена среда

-специална грижа за вписването на всяка сграда в уличната перспектива и 
нейните архитектурни граници.

Политиката за опазване и валоризация на архитектурното наследство на 
Париж обхваща големи територии от града, забележителни съоръжения, 
сгради и ансамбли. Постигнатите резултати, макар и не рядко критикувани, 
показват красотата и културното богатство на града, великолепието на неговите 
архитектурни паметници и грижата за тяхното опазване при развитието на 
една модерна световна столица.

Общи предизвикателства. 

Сенатор Ив Дож, арх. Ален Маринос, арх. Беноа Мелон

Под това заглавие авторите представиха по време на честването на Световния 
ден на архитектурата в София на 5 ноември 2015 г. своите виждания за 
опазването на историческите зони и градски квартали. Те се позоваха на 
редица документи като:

-Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 
културно изразяване, проведена в Париж (2005 – 2007). В нея се  подчертава, 
че културното многообразие трябва да бъде включено като стратегически 
елемент в националните и в международните политики за развитие, както и в 
международното сътрудничество за устойчиво развитие.

-Рамковата конвенция за значението на културното наследство за обществото 
от Фаро, 27 октомври 2005-2011

В едно все по-глобализиращо се общество, съхраняването на паметта и търсенето 
на корените, отговарят на стремежа на индивидите към принадлежност и 
собствена идентичност. Конвенцията от Фаро засяга въпроса за причината 
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и целта на опазване и предаване на наследството. Тя представя културното 
наследство като ресурс, необходим  за човешкото развитие, за насърчаването на 
културното многообразие и за изграждането на модел за икономическо развитие, 
основан на принципите на устойчивото използване на ресурсите.

- Нов живот за историческите градове

В Кратък наръчник за историческите градски пространства, ЮНЕСКО дава 
препоръки за опазване и развитие на изградения културен пейзаж (2011-12). 
Те са насочени към такъв подход в управление на историческите градски 
пространства, при който съхраняването на  културно наследство се съчетава 
с целите на социално-икономическото развитие. Градското културно и 
историческо наследство се смята за фактор, благоприятстващ социалното, 
културното и икономическото развитие на градовете.

Подходът към градския исторически пейзаж надхвърля рамката на физическото 
опазване на околното пространство, за да постигне съхраняване едновременно 
на материалните и нематериалните елементи от цялостната среда на човека. 
Този подход цели подобряване на устойчивостта на процесите и проектите 
за планиране и устройство, като взима предвид съществуващата изградена 
градска среда, нематериалното наследство, културното многообразие, 
социално-икономическите и екологични фактори, както и ценностите на 
местните общности и локалното население.

Градовете са сравними с динамичен организъм: няма „исторически“ град 
в света, който да е запазил своя „автентичен“ характер. Автентичността 
е като подвижна мишена, която се колебае и развива заедно с обществото. 
За да се запази градският исторически пейзаж е необходимо да се сключат 
стратегически и гъвкави споразумения между различните участници в 
развитието на градската среда и най-вече между  властите натоварени с 
градското управление,  урбанистите и предприемачите, които участват 
директно в промяната й.

Градското историческо наследство е основен ресурс за укрепване на условията 
за живот в градските зони и благоприятства икономическото развитие и 
социалното сближаване в един непрекъснато променящ се съвременен 
свят. Единствено активното сътрудничество между публичния, частния 
и гражданския сектор ще ни позволи да съхраним и да покажем древния и 
съвременния облик на града в пълния му блясък.

Градски пластове

Градският исторически пейзаж е резултат от напластяването и преплитането 
на културни и природни ценности във времето. Той излиза от границите на 
понятието „исторически център“ и включва възможно най-широкия градски 
контекст, както и географските зони около него. Той е свързан и зависи от: 
инфраструктурни мрежи, културни практики, изградена околна среда, 
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топография, градска структура, икономически процеси, многообразие и 
идентичност, публични пространства, социални ценности. 

Основни въпроси:

Как да превърнем града в устойчива екосистема?

Как да насърчим бъдещите поколения в запазването и приемствеността на 
градския живот?

Как да свържем действията и нормативната  уредба така, че да създадем 
градове, издръжливи на климатичните промени? 

Как да предадем съхраняването на градското наследство  на местните общности 
и обитателите, без да забравяме бедните и маргиналите?

Как да изградим и осмислим идентичността на градовете като средство за 
създаване на техния облик и засилване на привлекателността им?

С какъв финансов инструментариум трябва да се управлява градския 
исторически пейзаж?

Как съхранението на градската среда може да доведе до нови форми на 
производителност и социално-икономическо развитие?

Когато се управлява правилно, градското културно наследство може да 
бъде катализатор на социално-икономическото развитие, благодарение на 
туризма, търговските практики, преосмисляне на оценката на поземлената 
и недвижимата собственост, които ще донесат необходимите приходи за 
поддръжката, реставрацията и обновяването му.

Културно-историческото наследство дава  по-голяма възвращаемост в 
сравнение със зоните, лишени от подобен ресурс. Близостта на световнозначими 
паметници и забележителности обикновено привлича сектора на услугите от 
висок клас, както и хора, готови да платят повече за престижни и луксозни 
пространства. Всичко това оказва ефект върху цените на земята и недвижимите 
имоти, както и редица  други положителни въздействия. За да се постигнат 
добри резултати е необходимо:

-Да се обърне специално внимание на „сърцето“ на града. Един град е жив 
организъм. В сърцето на града историческите квартали оформят културни и 
същевременно крехки екосистеми, които трябва да се предпазят и  развиват в 
полза на жителите на града.
- Засилване на доброто управление за съживяване на историческия център на града. 
-Прилагане на социален и индивидуален подход при работата с жителите за 
устойчиво съживяване на средата. Градското законодателство се превръща 
постепенно в обект на непрекъснат диалог, основан на общия интерес и на 
разбираем от всички език.
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Париж-Маре. Впечатления и обобщения  

арх. Атанас Ковачев, доц. д-р арх. Свободна Вранчева

Проекти на парижкото кметство

На историческия площад пред сградата на кметството е подредена изложба  
на бъдещ квартал, предвиден за пълна реализация през  2050г. в атрактивни 
презентационни контейнери. Прави силно впечатление как общината –
възложител и архитектурните бюра-изпълнители, представят поредица от  
градоустройствени и архитектурни проекти с чертежи, схеми и визуализации 
за отделните етапи от реализирането им. Целта е не само обществото да бъде 
предварително информирано, но и да се подготви за най-пълно възприемане на 
бъдещите действия, чрез нагледно обясняване на   проектите 

Представянето пред гражданите и гостите на столицата е артистично 
събитие с продължителност няколко седмици,  с възможност за непрекъснато 
посещение и контакти със специалисти, виртуални презентации и персонални 
информатори. Хоризонтът за действие и изпълнение на представените проекти 
е в следващите 34 години . 

Големият макет на Париж

В Арсенала-класиран паметник от 19-ти в. в стил „ар нуво“, парижката 
агенция по урбанизъм /APUR/ е подредила постоянна изложба , която включва 
съвременни проекти, ретроспекции, снимки и макети, които представят града 
и неговото развитие. Експонатите се подменят периодично и са предназначени 
за специалисти и граждани. Те обхващат отделни райони и пространства на 
града и предлагат всички съвременни средства за визуализация.
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Постоянен е интересът към актуалната карта на Париж -мултимедия на Google 
JCD ecaux + 4 конзоли за контрол с 22 инчови монитори тъч.

Прави впечатление, че в учебните програми за началното и средно образование 
са включени посещения в Арсенала. Децата  и техните преподаватели  се 
запознават с историята на града чрез карти  и други материали от всички епохи 
на неговото развитие, с участието на специалистите, които работят там. Този 
подход е много успешен за създаване на навици в гражданското общество за 
активно отношение към историята , пространственото развитие на градската 
среда , градоустройствените и архитектурни проект.
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Подобна постоянна изложба с архитектурни проекти, макети, снимки и 
други визуални материали и средства може да се организира в Музея на 
София, насочена към същата цел- стимулиране на гражданската активност и 
информация на обществеността.

Теренно наблюдение с арх. Даниел Дюше по улиците на МАРЕ.

Арх. Дюше и неговото бюро от години работят по градоустройствения план 
на защитената зона Маре в 3-ти арондисман на Париж. Той организира 
професионално подготвено наблюдение на място, като ни запозна с историята 
на квартала и развитието на политиката за опазване на историческите градски 
зони от края на 19-ти в. до днес.

Маршрутът стартира от площада пред кметството на Париж, по трасето на 
историческите улици, оцелели от големите преустройства на префекта Осман- 
19-ти век.  Пред близката католическа катедрала разгледахме  оригиналния 
й макет от 17-ти век , постоянно монтиран на  входния портал. Тази църква 
е забележителна с историческата си роля  за отглеждането и обучението на 
бедни деца в занаятите свързани с изграждането и реконструкцията  на  църкви 
по старите изпитани  технологии.

Разгледахме на място възстановени в края на 19-ти и началото на 20-ти век 
исторически сгради и ансамбли, дипломатично определени  като лаборатория

за експериментиране на добри и лоши практики. В това пространство на 
„исторически“ ансамбли, след средата на 20-ти в. са построени сгради в 
съвременен архитектурен стил. Най-известната от тях е „Сite d`art“,  център 
по изкуствата на брега на Сена, където държавата е дала възможност на 
художници, скулптори, архитекти, музиканти и други творци от различни 
страни да живеят, работят и  представят творбите си пред световна публика. 

Тези сгради от различни епохи от развитието на Париж не са възстановени 
и реновирани, а отново построени в „исторически“ стил- практика, която е 
отречена и вече не се прилага в защитените градски зони и по-конкретно в Маре.
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Библиотеката в близост, която беше представена като добър пример за 
„кюртаж“ в историческата градска среда. Съборени са няколко сгради без 
архитектурна стойност за да се открие погледа към тази- класиран, добре 
запазен и възстановен културен и архитектурен паметник. 

Малкият  площад Сен Пол, в сърцето на Маре , разположен на ул. Риволи 
и продължението й бул.Сент Антоан,  напомня по очертания и размери на 
площад Славейков. Пространството е изцяло предоставено на пешеходците 
и  децата с  временни атракциони и включва входа към метрото.  Локалната   
улица, която го обрамчва от едната страна е  пешеходна, но по нея преминава  
градски транспорт и таксита.
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От другата страна по бул. Сент Антоан преминава основния автомобилен 
трафик. Ритъмът на застрояването и фасадите  на сградите от двете страни на 
площада е много хармонично и в синхрон. 
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Откриването на реновиран комплекс от сгради с вътрешен двор, реализиран с 
финансиране организирано от кметството на Париж и на 3-ти арондисман, е 
официално събитие, посрещнато с интерес от редица обществени организации 
и представители на национални агенции, осигуряващи жилища с регулиран 
наем за социално слаби семейства.

В обновения ансамбъл от сгради от различни епохи с открити и закрити 
вътрешни и външни пространства, умело са съчетани модерни технологии 
и традиционни похвати. Осъвременяването е позволило да се създадат 
нови обществени пространства за квартални празненства, с възможност за 
малки изложби  и други културни събития. Проектантското бюро съвместно 
със строителната фирма представиха кадри от процеса на проектиране и 
строителство. В резултат на обновителната операция са създадени метални 
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тераси пред френските прозорци, отворени към  вътрешния двор , умело 
съчетани с метални перфорирани капаци за осигуряване на  уединение и 
слънцезащита.

В работната зала на кметството  се запознахме  участници в процеса на работа с 
обитателите, подпомогнали успешното сътрудничество между управлението на 
арондисмана, проектантското бюро , собствениците , наемателите и търговците 
от защитената зона на Маре.

Кметът г-н Еденбом ни представи наскоро завършения  ансамбъл-бившите  
Хали на 3-ти арондисман, обновени  и оформени като  обществено пространство 
за концерти, фестивали и с големи демонстративни площи.  В отделена зона 
на приземното пространство с макети и други илюстративни материали е 
представена историята на тази част от МАРЕ, където се е намирал  двореца 
на темплиерите, на чийто терен са построени сградите на общината и халите.  
Подземни пространства са оформени като места за спорт- джудо, йога , фитнес 
и други със свободен достъп и организирани занимания. 

 Музеят за история на Париж- Carnavalet 

Този музей е разположен в сърцето на Маре  в обновен исторически ансамбъл 
от градски палати и  градини. Той разполага  с макети на  средновековния, 
ренесансовия и бароковия Париж , с многобройни илюстративни материали за 
Османовите преустройства и богата колекция от  рекламни и  информационни 
публикации, табла и видео елементи   за тези периоди. Нашето внимание беше 
насочено преди всичко към илюстрациите на  дългия процес за опазването и 
обновяването на МАРЕ. Устройственият план на арх. Дюше беше представен 
заедно с макети на емблематични исторически сгради, с видео записи на 
извести архитекти, работили по тяхното съхраняване и възстановяване.
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Старите фотографии на улиците на Маре документират промените и 
едновременно с това запазването на уличната структура и ценните улични 
фронтове.  Активна мултимедия представя силуети на отделни улици и сгради 
с възможност   за игра с информативна насоченост.
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MODÈLE DE SAUVEGARDE, 
DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉHABILITATION DE 

QUARTIERS HISTORIQUES DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ACTUEL DE LA VILLE DE SOFIA 

RÉSUMÉ

Le projet est élaboré avec le soutien financier du programme Europe géré par la 
Municipalité de Sofia. Le sujet est d’une actualité pour la capitale, ainsi que pour 
d’autres villes bulgares. Ce sujet reconduit et concrétise des études effectuées dans 
le cadre du projet « La ville moderne et la préservation de l’identité nationale » qui 
a été financé par le Fonds national de la recherche scientifique près du Ministère 
bulgare de l’éducation et de la recherche, pour la période 2009-2016. Les études 
dans le cadre de ce dernier projet ont été menées par un collectif d’auteurs dont 
l’organisme de rattachement est l’Université de bibliothéconomie et des technologies 
de l’information et avec responsable du projet Mme Svobodna Vrantcheva, architecte, 
professeur. Lors du travail sur ce projet, des discussions ont été menées à l’échelle 
internationale avec des spécialistes et des experts des pays européens et des pays des 
Balkans. Un grand intérêt professionnel par rapport aux questions et la zone étudiée 
en centre-ville de Sofia a été manifesté par des architectes spécialistes en protection 
du patrimoine architectural du Ministère de la culture et des communications de la 
France, de la Mairie du 3ème arrondissement de Paris, et du quartier historique du 
Marais, de l’Association des villes historiques, etc.

Le présent projet propose des modèles concernant :

- Le renouvellement et le développement des quartiers traditionnels tout en 
sauvegardant une structure urbaine existante, le caractère des zones bâties, 
et en considérant le statut des bâtiments classés monuments  historiques, 
sur l’exemple du quartier n°143 juxtaposant le « Marché des femmes » 
renouvelé. 

- L’encouragement et la réalisation d’opérations de renouvellement 
urbain sur la base de textes juridiques spécifiques, dans le cadre de la 
politique du développement durable de la ville, justifiées par les analyses 
effectuées du quartier concret.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                                                                                        РЕЗЮМЕ



209  

L’objectif du projet est de créer des conditions favorables à un développement 
effectif du potentiel urbain des quartiers historiques en centre-ville, par la mise 
en valeur du tissu urbain dans ses dimensions culturelle et spatiale, en proximité 
immédiate des découvertes archéologiques impressionnantes et des espaces publics 
centraux remarquables de la Capitale.

Le travail sur ces modèles s’est fait avec la participation active des citoyens et des 
autorités locales, dans l’intérêt commun public. Durant l’élaboration de ces modèles, 
des résultats d’études et d’enquêtes ont été utilisés, comme suit :

- « Sondage de l’opinion publique au sujet de la sauvegarde et du 
renouvellement d’un quartier historique central de Sofia. Étude 
sociologique. »

- « Étude de l’expérience française et européenne en matière de la sauvegarde, 
du renouvellement et de la socialisation de quartiers urbains historiques ».

La synthèse des résultats de ces deux études a servi notamment de base et 
de source de données lors de l’élaboration du présent projet.

Il est important de souligner le fait que ces deux premières études, ainsi que 
les objectifs et les éléments principaux du projet Modèle de sauvegarde, de 
renouvellement et de réhabilitation de quartiers historiques dans le développement 
durable actuel de la ville de Sofia sont liés au Mémorandum de coopération signé 
le 26.06.2015 entre la Mairie de Sofia, la Mairie du 3ème arrondissement de Paris, 
et l’Association des biens français du patrimoine mondial. À cet effet, nous avons 
étudié en détail l’expérience des experts français lors du renouvellement du quartier 
historique du Marais en centre-ville de Paris, ainsi que la législation européenne 
dans ce domaine.

Afin de parvenir à l’objectif commun du projet « Élaboration de politique de 
sauvegarde et de gestion des quartiers historiques urbains et la mise en valeur du 
patrimoine culturel et historique de la capitale sur la base des bonnes pratiques 
européennes applicables, de la législation nationale, et en partenariat avec des 
citoyens, des organisations publiques et des autorités locales », nos efforts ont été 
orientés vers:

- Application des résultats des études de l’opinion et des attentes publiques, 
avec l’implication de propriétaires, d’habitants, d’usagers, d’experts et de 
représentants des autorités municipales dans l’évaluation et les propositions 
de renouvellement des bâtiments et des espaces. Les études portent 
sur le territoire entre les boulevards Maria Luisa, Todor Aleksandrov, 
Opaltchenska et Slivnitza – grand périmètre.

- Étude de l’état des bâtiments, des fronts de rue, des espaces intérieurs et 
des espaces publics des quartiers ; définition et élaboration de prescriptions 
et d’exigences liées au renouvellement et au développement urbain dans 
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un contexte de sauvegarde  de la structure urbaine existante, du caractère 
de la construction et de prise en compte du statut des bâtiments classés 
monuments.

Ces actions ont porté sur le quartier n°143, choisi pour son emplacement, à savoir, le 
long d’une partie du « Marché des femmes » renouvelé et dont le front de rue sur le 
boulevard Stefan Stambolov a été classé comme « Secteur sauvegardé – Les vieux 
marchés » par le Plan local d’urbanisme de Sofia.

Le choix de ces territoires concrets a été fait suite à une discussion entre l’équipe 
d’auteurs et les organismes partenaires, la Mairie de l’arrondissement urbain de 
Vzrajdané et l’Initiative citoyenne du Marché des femmes. L’étude du quartier 
n°143 a été définie « de petit périmètre ».  
- Élaboration de textes juridiques spécifiques pour encourager les opérations de 
renouvellement et leur efficacité par rapport à l’aménagement urbain et aux besoins 
de la société, justifiés par l’étude du quartier concret.
- Proposition de programme de la réalisation d’opérations de renouvellement, de 
développement et de socialisation de quartiers historiques, condition préalable pour 
attirer des investissements.

1. État des lieux général 

Les quartiers autour du « Marché des femmes » renouvelé et la rue piétonne de 
Pirotska souffrent des mêmes problèmes que beaucoup d’autres zones centrales liées 
à la partie la plus active du centre-ville. Un grand nombre de bâtiments, de rues 
et de silhouettes de bâtiments datés fin 19ème – début du 20ème siècle font partie du 
tissu urbain traditionnel apprécié par les citoyens et par les spécialistes, qui doit 
forcément être sauvegardé tout en améliorant ses qualités générales et les conditions 
des lieux d’habitation et de travail. Pour ceci, non seulement la sauvegarde de certains 
bâtiments classés monuments, mais également une démarche globale devrait être 
entreprise, prenant en compte l’ambiance, les particularités des constructions et des 
ensembles bâtis cohérents, leurs caractéristiques fonctionnelles et spatiales.
Grâce au système de classement des bâtiments comme monuments du patrimoine, 
plusieurs en sont maintenant sauvegardés. Mais ce système ne fonctionne pas aussi 
bien pour les bâtiments étant propriété privée, non plus pour les espaces qui les 
entourent. Certains bâtiments classés au patrimoine sont maintenus en bon état : la 
Synagogue, les Halles et bien d’autres, suite à une intervention adéquate durant ces 
dernières années. Mais dans une grande partie des quartiers, il existe des bâtiments 
et des espaces laissés à se démolir depuis des décennies. Les bâtiments classés 
monuments historiques perdent de leur valeur et de leur impact suite au manque 
de démarches de restauration effectives et en amont, et à cause du mauvais état du 
bâti autour. Il y a des problèmes et des conflits d’ordre social et d’aménagement qui 
demandent une prise de décisions répondant aux besoins réels des citoyens et des 
autorités locales.

Une partie importante de ces quartiers doit d’urgence être renouvelée, dans l’esprit 
d’une sauvegarde de la structure urbaine existante et des bâtiments ayant une 
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valeur historique. Ces parties de quartiers occupent un territoire d’un emplacement 
stratégique par rapport aux zones et itinéraires principaux en termes 
d’infrastructure, de patrimoine, de commerce et d’administration, ce qui 
détermine un grand impact sur le taux d’activité du centre-ville, sur l’ambiance et le 
paysage urbains. Le contact immédiat avec l’archéologie de l’Antiquité et du Haut 
Moyen âge démontre un développement durable de cet espace habité et aménagé 
pendant des siècles.

Sur la base de ces constats, une zone urbaine a été délimitée, située en plein centre 
de la ville de Sofia, pour faire l’objet d’une étude qui servira de base pour les 
propositions du présent projet. Ce choix a été en grande partie déterminé par le 
renouvellement de la rue piétonne Pirotska et du « Marché des femmes ».

          А. Nous avons utilisé les conclusions et la synthèse de l’étude sociologique 
dans le grand périmètre pour compléter l’évaluation générale de l’état des lieux de 
la zone étudiée. Les deux cents fiches d’enquête menée auprès de groupes ciblés ont 
permis de tracer des évaluations et de propositions d’utilité publique émises par les 
répondants au sujet de la zone étudiée. 

          Б. Le petit périmètre : le quartier n°143 fait partie de la zone modelant  le 
« Marché des femmes » renouvelé, c’est pourquoi il a été délimité pour faire l’objet 
d’une étude détaillée du bâti, des fronts de rue et des espaces publiques.

Dans les deux études, le périmètre se caractérise par un bâti de valeur de caractère 
urbain spécifique formant l’image de la Capitale dans son développement durant 
presqu’un siècle. Parallèlement, plusieurs bâtiments autour sont délaissés et ramenés 
à un état lamentable critique, avec des façades négligées et délabrées, portant des 
éléments du paysage urbain, avec des décorations et du crépi tombant, bâtiments 
pour lesquels les possibilités de surélévation et de développement sur des terrains 
libres juxtaposés ont été manquées ; des cours et des espaces intérieurs occupés par 
de petits commerces et des boutiques d’artisans délaissés.
Un constat général s’y impose : un fort manque de soins et d’engagement  de la part 
des propriétaires qui ne maintiennent pas en bon état leurs propriétés, y compris 
quand il s’agit de bâtiments classés monuments.

La construction du métro et les sites archéologiques à proximité immédiate soulignent 
la nécessité d’encourager les processus de renouvellement, d’amélioration globale 
et de réhabilitation du tissu urbain, ainsi que le niveau de vie et l’aspect des lieux de 
travail, tout en sauvegardant le caractère du bâti et l’ambiance générale.

Une attention particulière devrait être prêtée aux questions liées à la propriété. En 
Bulgarie, traditionnellement un bâtiment a plusieurs propriétaires et héréditaires, ce 
qui empêche la prise de décisions directe par des tiers. L’étude de bonnes pratiques 
et usages a accéléré et a dynamisé la  préparation de propositions de textes législatifs 
et réglementaires sur la base des problèmes constatés lors de cette étude concrète. 
Des opérations de renouvellement dans des secteurs sauvegardés en centre-ville 
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entraineront une hausse des prix des biens immobiliers, qui sont actuellement 
exclusivement bas vu l’emplacement très favorisé des quartiers étudiés par rapport 
aux activités de la capitale et le riche réseau de transport commun dont ils jouissent. 

En conclusion, les quartiers choisis dans le grand périmètre, et plus particulièrement 
le quartier n°143 (petit périmètre) sont un exemple par rapport à leur passé historique 
et leurs fonctions dynamiques actuelles, et leur état d’aujourd’hui demande 
d’entreprendre des mesures et des démarches urgentes pour stimuler les processus 
de renouvellement et pour réhabiliter globalement l’environnement urbain. 
Ces objectifs sont abordables uniquement par une politique de renouvellement 
des quartiers et secteurs historiques urbains et de gestion de secteurs sauvegardés.

2. Synthèse de l’étude sociologique

Les conclusions de cette étude complètent l’évaluation générale de l’état des lieux de 
la zone étudiée présentée ci-dessus. Elles démontrent l’utilité du travail préalable 
avec les citoyens grâce auquel l’opinion publique a été mobilisée en faveur d’une 
politique de renouvellement du bâti, de réhabilitation de l’environnement urbain, 
d’amélioration des espaces publics et de sauvegarde des bâtiments classés monument 
historiques et architecturaux. Dans le cas concret, un travail de coopération a été 
mené avec des représentants des autorités locales de l’arrondissement municipal de 
Vazrajdané, avec une partie des habitants organisée dans L’initiative citoyenne du 
Marché des femmes, et avec une équipe d’auteurs.

Les habitants connaissent bien les problèmes de leur quartier et proposent des 
démarches qui paraissent non seulement nécessaires, mais aussi possibles dans des 
conditions concrètes.

L’étude de l’opinion publique s’impose comme obligatoire avant le montage 
d’un cadre de références et l’élaboration de projets. L’évaluation de l’état de 
l’environnement et des bâtiments, et des attentes des citoyens de cette amélioration 
via leurs propositions et leurs idées de développement et de socialisation constitue 
un élément constructif du travail de préparation ? 

Cette méthode a été applaudie et a eu le soutien professionnel d’experts à l’échelle 
internationale, notamment pour son caractère de large participation d’habitants et 
d’usagers lors des études, qui ont été faites avant l’élaboration de projets et avant la 
prise de décisions liées non seulement à la protection du patrimoine, mais aussi à des 
activités visant l’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie.

Une évaluation positive a été donnée au renouvellement du Marché des femmes 
(plus de 90%), et 41,7% démontrent la nécessité d’y installer un poste  de police. 
Dans cet esprit, il est tout à fait justifié de poser les questions liées à la sécurité : le 
quartier est qualifié comme dangereux ou plutôt pas sans danger (90%). Ceci justifie 
largement l’exigence d’un poste de police.
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En ce qui concerne la reconstruction de la rue piétonne de Pirotska, la grande partie 
de tous les groupes ciblés (65,3% des enquêtés) l’ont évaluée comme partielle, 
avec une sauvegarde fort insuffisante de l’espace culturel et historique, ainsi que de 
l’environnement urbain. A la question comment pourrait-on aider les propriétaires de 
bâtiments classés monuments, les réponses tendent visiblement vers l’octroi d’une 
aide financière, ce qui demanderait des efforts dans deux aspects : d’un côté, création 
de liaisons effectives entre l’octroi d’aide et les exigences liées à l’exécution de leurs 
engagements par les propriétaires, et d’autre côté, la recherche d’autres sources et 
formes de financement.

Au sujet de la protection et de la restauration des bâtiments classés monuments 
historiques, les habitants considèrent que non pas l’Etat, mais la Municipalité 
devrait s’en charger. En premier lieu, ils citent la Mairie de Sofia (plus de 50%), 
et le Ministère de la culture est classé seulement en troisième lieu. Ceci démontre 
que les citoyens ne connaissent pas la Loi, ce qui est explicable et pour eux n’est 
pas obligatoire, mais  ils savent que la Mairie l’applique et réalise les projets 
d’aménagement urbain et architectural, ainsi que les grands projets de construction 
des autoroutes. C’est pourquoi, nous considérons que ce « réalisme à la base de 
l’expérience personnelle » est assez indicatif pour la nécessité de changements. La 
Municipalité doit gérer le processus de protection et de développement, et dans 
le sens d’une décentralisation des activités d’exécution de la politique nationale 
de protection du patrimoine, et comme institution responsable auprès des citoyens 
grâce auxquels elle exerce le pouvoir. C’est notamment ces conclusions qui sont à 
la base du modèle suivant, lié à des propositions de compléments et modifications 
aux textes législatifs, ainsi qu’à la pratique européenne de décentralisation de 
l’administration de la ville et des secteurs historiques sauvegardés.

95% des spécialistes de l’administration municipale déclarent que les propriétaires 
de bâtiments classés monuments historiques ne prennent pas suffisamment soin de 
ces bâtiments, et les problèmes principaux suivants se posent :

- Activité de restauration des bâtiments classés monuments historiques est 
insuffisante dans la propriété privée

- Manque de financement

- Nécessité d’une conception actuelle, d’un règlement concrétisé et d’un 
règlement sur le bâti à venir sur des territoires avec une forte  concentration 
de bâtiments et d’autres biens du patrimoine culturel et historique. Les 
mesures prescrites par le Ministère de la culture n’ont pas été financées, et 
par conséquent, il n’y a pas eu de constat d’infraction à la loi/

- Réflexion et conceptions arriérées des institutions responsables de la 
protection du patrimoine, dans un contexte de conceptions beaucoup plus  
actuelles et des pratiques positives dans ce domaine.
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Ces défauts ont été constatés grâce à la riche expérience pratique des spécialistes 
dans les administrations publiques, et leurs efforts inlassables dans la résolution  
de problèmes concrets dans le cadre législatif en vigueur et dans des conditions 
financières peu favorables. Il est logique de rechercher des solutions pragmatiques 
qui donnent la possibilité aux autorités locales de les réaliser.

Nous pouvons conclure que l’enquête de l’opinion publique complète l’évaluation, 
pose de réelles exigences de changements lors du renouvellement et le 
développement des quartiers historiques, et en même temps insiste sur la 
sauvegarde de la structure existante et les monuments de la culture, et sur la nécessité 
de leur renouvellement.

3. Analyse de documents et de données sur le statut des quartiers dans dans 
l’arrondissement de Vazrajdané fournis par les institutions chargées du système de 
protection du patrimoine historique et culturel à Sofia.

Lors de la mise en œuvre du programme dans le cadre du projet Modèle de 
sauvegarde, de renouvellement et de réhabilitation de quartiers historiques dans 
le développement durable actuel de la ville de Sofia avec le soutien du Maire de 
l’arrondissement Vazrajdané, Mme Savina Savova, et l’adjoint au maire de la 
Municipalité de Sofia, Dr Todor Tchobanov, nous avons reçu les données nécessaires 
suivantes, par les institutions chargées de la protection du patrimoine :

- Plan local d’urbanisme de Sofia / section Patrimoine historique et culturel 
– texte et schémas

- Société municipale Vieille Sofia : les bâtiments classés monuments 
historiques sur le territoire du quartier n°143 de l’arrondissement 
Vazrajdané, et des photos 

- Deux lettres de l’Institut national des monuments de la culture / Institut 
national du patrimoine culturel immobilier datée de 2009 et de 2015.

L’analyse de ces documents est d’une importance capitale pour cette étude, car elle 
mène directement vers le cadre législatif et réglementaire en matière d’aménagement 
urbain. Nous avons constaté que les secteurs sauvegardés dans les quartiers 
étudiés du grand périmètre et du petit périmètre, appelés sécurisés, ont été délimités 
encore en 1974, c’est pourquoi nous considérons qu’il serait judicieux de les réviser 
sur décision du Conseil municipal de Sofia, en déterminant les conditions d’un projet 
de planification basée sur des propositions de textes juridiques spécifiques et des 
compléments aux lois régissant l’aménagement urbain.

Selon le Plan local d’urbanisme de Sofia en vigueur, des territoires sauvegardés 
sont définis dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et historique, et 
ces territoires reprennent des parties des quartiers faisant l’objet de notre étude ; 
des zones sécurisées auprès de la réserve Serdika – Sredetz, des sites et des bâtis 
cohérents avec les zones sécurisés correspondantes, n’ayant pas le statut de réserve.
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Selon le règlement en vigueur, dans le cadre des Plans détaillés d’aménagement 
urbain, ces territoires sont présentés comme soumis à des « règles et normes 
spécifiques d’aménagement et de construction » qui ne traitent pas la sauvegarde du 
caractère spécifique précieux de l’environnement urbain, de l’image recherchée 
des fronts de rue et de tous les éléments du design urbain.

Le statut  d’un ensemble de patrimoine culturel immobilier, « La zone des vieux 
marchés », a été défini pour le boulevard Stefan Stambolov, et les bâtiments n° 
42 et n° 46 ont été classés dans la catégorie ensemble de monuments culturels 
d’importance locale. (cf. fiches n°…)

La définition ensemble de patrimoine culturel immobilier demande une étude et 
une évaluation de « l’ensemble » qui correspond au front de rue. Il est dans un état 
inadmissible pour une zone urbaine centrale, d’autant plus qu’il est un ensemble 
de monuments protégé. Il est logique de constater qu’une intervention s’impose, 
après une étude minutieuse des bâtiments, de l’état du front de rue et de 
l’espace intérieur de quartier, pour rester dans la catégorie d’un « ensemble 
de monuments culturels », qui englobe le bâti cohérent architectural le long du 
boulevard Stefan Stambolov. (fig. 1)

C’est dans ce contexte que nous avons réalisé une étude détaillée en créant des 
« Fiches immeubles » de tous les bâtiments du quartier, des espaces et des cours 
intérieurs de quartier, afin de proposer une décision globale qui défende le statut 
d’un « ensemble de monuments culturels » attribué au front du boulevard Stefan 
Stambolov, se trouvant en face des éléments renouvelés du Marché des femmes.

Une attention particulière doit être portée aux boutiques de commerce et aux 
établissements de restauration au rez-de-chaussée. Leur extérieur inacceptable 
demande une décision globale sur l’aspect des entrées des bâtiments, des vitres, des 
pancartes publicitaires etc., qui sont des éléments du design urbain.

Dans un ‘Rapport de synthèse : analyse et évaluation de l’état du système du 
Patrimoine historique et culturel du Plan local d’urbanisation de Sofia, nous lisons les 
textes suivants :

- Une partie importante du territoire de la ville compacte est intégralement 
protégée par le statut d’ensemble de patrimoine culturel immobilier (page 
5). Il y manque d’explication sur la nature des risques contre lesquels il 
est protégé, contre quels dangers, quel est le résultat de cette protection, 
qu’est-ce qui est permis concernant l’aménagement d’un tel territoire et 
dans quelles conditions il pourrait se développer.

Le développement moderne et durable de la ville avec ses zones centrales 
et traditionnelles nécessite absolument une définition des exigences et des 
règlements, non seulement pour protéger, mais aussi pour développer, 
socialiser, valoriser et réhabiliter. Sans un développement cohérent aux exigences 
d’aujourd’hui pour l’aménagement des espaces urbains et la qualité de vie, la 
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protection reste un but en soi, et en dehors des critères des bonnes pratiques. 
Comme vu dans les documents, cette protection est assurée par un cadre législatif 
encore dans les années 1970, mais elle n’a pas donné des résultats positifs et il n’y 
a pratiquement pas eu de développement dans ces secteurs dits « sauvegardés », 
et plus particulièrement dans la zone faisant l’objet de notre étude. Une pareille 
« protection » les condamne plutôt à la stagnation, à l’usure et à une perte de 
valeur culturelle, sociale et économique.

Plus loin dans l’analyse sont bien évoqués certains problèmes graves, tels « la base 
normative dépassée et qui ne stimule pas les processus, un système administratif 
très centralisé, un financement de l’État assez limité ». Les conséquences principale 
de ces problèmes sont également émises (page 6), comme le manque d’instruments 
de gestion efficaces et stimulant en matière de Patrimoine historique et culturel, 
par exemple des régimes spécifiques de protection, des plans de gestion à plusieurs 
niveaux à l’échelle administrative, des plan de travail d’aménagement des territoires 
culturels et historiques ayant un haut potentiel culturel, historique et esthétique, etc. 
Ce qui est le plus significatif, c’est le fait que le Patrimoine historique et culturel 
n’est pas traité comme un système complet, comme objet unique de la gestion 
territoriale » (page 6). Il est expressément dit ici que des régimes spécifiques de 
protection n’ont pas été élaborés. Selon la «Conception d’aménagement sur la 
protection et le développement su système du Patrimoine historique et culturel », le 
système de régimes de sécurité et de plans de protection sont l’instrument principal 
de gestion territorial. Ces régimes (qui nous intéresses beaucoup), sont définis à la 
page 19 comme un jeu de règles et de normes conformément à l’article 8 de l’Arrêté 
n°5 de 1998 du Ministère de la culture et incluent les plans locaux d’urbanisme 
actuellement légitimes, avec les règlements et normes spécifiques correspondantes. 
Pour certains territoires il est proposé d’appliquer des plans spécifiques de protection 
et de socialisation, ces plans auant été appliqués avec succès dans la pratique 
européenne, tel le PSMV en France pour les zones suavegardées (pages 19 et 20).

 La dernière phrase citée est très indicative de la nécessité d’une nouvelle approche, 
différente de celle qui est en vigueur et qui est décrite ci-dessus. C’est justement 
vers une telle approche et de bonnes pratiques approuvées que nous avons orienté 
notre travail, mais avec des propositions concrètes de méthodes d’étude et de 
modèles de réalisation, appuyées par des propositions de textes législatifs. Un 
argument de base en est notre possibilité de profiter de l’expérience positive des 
experts français et de l’administration municipale de Paris du quartier historique de 
Marais, mais aussi d’accueillir des experts français dans l’équipe élaboratrice. Pour 
l’état réel de l’aménagement en Bulgarie, sont d’un grand intérêt la décentralisation 
et l’initiative consistant à délimiter les secteurs sauvegardés et à élaborer un projet 
d’aménagement urbain de leur renouvellement et de leur socialisation dans la 
préoccupation de protéger et de valoriser le patrimoine architectural et urbain. Ainsi 
les municipalités auraient-elles la possibilité de jouer un rôle clé dans la gestion 
et dans la valorisation du patrimoine.

Il est à noter que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, dans les textes en 
vigueur il manque de règlement et d’exigences concernant la protection et le 
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développement. Nous trouvons certains textes qui s’y réfèrent dans les conceptions 
de protection des ensembles de patrimoine culturel immobilier, mais ces textes 
sont surtout restrictifs et mettent en difficulté et les propriétaires des bâtiments 
classés monuments historiques, et l’administration municipale, sans donner des 
prescriptions et des exigences sur le renouvellement, l’entretien et la création de 
conditions favorables à une amélioration sensible du  cadre de qualité de vie.

Nous pouvons émettre la conclusion que la pratique existante en Bulgarie doit 
être améliorée, en reconsidérant la conception générale, les exigences stipulées par 
les lois et les règlements d’aménagement urbain, afin de parvenir à  des solutions 
réussies dans la protection et la valorisation des secteurs sauvegardés, considérés 
comme éléments précieux structurels du tissu urbain traditionnel et reconnus comme 
tels par la société.

Comment organiser l’activité de protection et de développement des secteurs 
sauvegardés ? Quels principes suivre pour les aménager et pour les valoriser ?

- Sauvegarder le tissu urbain traditionnel : structure des quartiers et des fronts 
de rue, aménagement paysager de rue (plantations haute tige) ;

- Amélioration des fronts de rue par leur renouvellement, la réhabilitation et  
la surélévation du bâti, selon le cas concret

- Enrichissement par un nouveau bâti dans le strict respect des exigences 
d’amélioration du cadre de qualité de vie, de travail et de bien-être

- Amélioration de la structure du quartier par la suppression de bâtiments 
illégaux et dangereux, utilisation optimale des terrains précieux en centre-
ville, dégagement des espaces de quartier intérieurs pour les verduriser

- Réhabilitation des cours intérieurs traditionnelles avec des boutiques de 
commerce et artisanales, amélioration de leurs qualités fonctionnelle, 
architecturale et esthétique

- Modernisation des espaces publics en mettant en valeur leur image 
singulière et en renouvelant les éléments du design urbain.

3. Etudes détaillés des bâtiments et des espaces du quartier n° 143

Le présent projet démontre l’état actuel sur la base d’une étude minutieuse de 
tous les bâtiments, de tous les fronts de rue et de tous les espaces publics, et 
propose des solutions de développement du quartier n° 143 dans un contexte de 
renouvellement effectif de son image et de sauvegarde de l’aspect caractéristique de 
l’ensemble de patrimoine culturel immobilier « Les vieux marchés ».
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- études de tous les bâtiments, et non seulement de ceux classés monument historique

- analyse des ensembles de bâti cohérents formant les fronts de rue encadrant le 
quartier n° 143

- les espaces intérieurs des quartiers et les espaces publics ont été étudiés.

Des fiches contenant des photos, des plans et des textes sont présentées, pour 
illustrer l’état des lieux et les recommandations qui s’y imposent. Deux types de 
fiches sont présentés :

- Pour les parcelles qui incluent les bâtiments classés monuments et les bâtiments 
ordinaires, tous faisant partie de l’ensemble de patrimoine culturel immobilier « Les 
vieux marchés »

- Pour les fronts de rue des quatre rues fermant le quartier n° 143.

Les fiches démontrent clairement l’état actuel de l’ensemble des bâtiments qui 
forment le caractère et l’image de la rue, ou plutôt le manque d’un ensemble 
cohérent. Les fronts de rue manifestent des discordances inacceptables dans 
la hauteur et le caractère des bâtiments, des terrains non bâtis, des constructions 
« temporaires », des petites baraques etc.

Il est évident que la « protection » par la catégorie ensemble de patrimoine culturel 
immobilier, y compris pour le boulevard Stefan Stambolov qui entoure « le Marché 
des femmes » renouvelé n’est en aucun cas effective et de nouvelles solutions doivent 
être trouvées. Des propositions correspondantes ont été faites dans les fiches sur les 
différentes Parcelles, ainsi que dans les fiches sur les fronts de rue. Il faut souligner 
le fait que les bâtiments historiques protégés nécessitent eux aussi une restauration 
et un renouvellement, ce qui n’a pas été réalisé d’une manière suffisante jusqu’à 
l’heure actuelle, malgré leur classement.

La surélévation de bâtiments visant une silhouette harmonieuse serait un facteur pour 
l’acquisition de biens, y compris municipaux, pour la réalisation d’une politique de 
gestion des bâtiments et des logements,  ainsi que pour l’encouragement des actions 
liées à l’assainissement, au renouvellement et à l’entretien du bâti.

L’analyse de la densité du bâti (cf. tableau) démontre qu’au moment actuel, presque 
tous les indicateurs maximum concernant le centre –ville et autour ont été atteints. 
Ce constat nous amène à une révision des bâtiments et d’autres constructions à 
l’intérieur des propriétés. Nous y trouvons des bâtiments en bon état, d’autres qui 
sont sur le point de s’écrouler, des dépendances et des petites baraques, qui peuvent 
facilement être enlevées. Pour ceci, il faut procéder à une étude détaillée de la 
propriété, mobiliser les propriétaires à s’impliquer dans la réalisation du programme, 
et tout ceci, dans le cadre d’une politique de sauvegarde et de développement du 
quartier. (cf. Annexe n°6). La réhabilitation de l’espace intérieur du quartier après 
suppression du bâti incohérent, contribuera à l’amélioration du cadre de vie, ainsi 
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qu’à l’enrichissement en espaces verts et à l’assainissement de l’environnement 
urbain.

Durant la préparation des études, l’équipe d’auteurs a joui de la coopération précieuse 
de l’administration de l’arrondissement municipal de Vazrajdané et de la Municipalité 
de Sofia. Grâce à cette coopération, nous avons eu accès à nombre de photos et 
d’archives sur le Marché des femmes et le bâti autour retraçant l’histoire de certains 
bâtiments, illustrant les plans élaborés pour ces bâtiments. Ces renseignements 
témoignent du fait que les projets originaux et appréciés dans le temps n’ont pas 
toujours été exécutés. Ceci pourra être corrigé lors de la réalisation des propositions 
de surélévation et de renouvellement, dans la préoccupation capitale de parvenir à un 
bâti cohérent et harmonieux le long des rues encerclant le quartier étudié, avec une 
sauvegarde au maximum des caractéristiques déterminant l’ensemble de patrimoine 
culturel immobilier. En outre, la surélévation donnera lieu à des acquisitions de bien, 
y compris municipaux, pour la réalisation d’une politique de gestion des bâtiments et 
des logements,  ainsi que pour l’encouragement des actions liées à l’assainissement, 
au renouvellement et à l’entretien du bâti.

L’étude des propriétés et des bâtiments et la réalisation des fiches ont été effectuées 
par toute l’équipe d’auteurs et par nos coordonnateurs de l’arrondissement de 
Vazrajdané et de l’Initiative citoyenne du « Marché des femmes ». La mairie de 
l’arrondissement Vazrajdané, et plus particulièrement Mme le maire Savina Savova, 
les adjoints au maire, Mme Tatiana Dimitrova et architecte Nikolay Dikov, ainsi que 
l’architecte en chef, Mme Ludmila Gavazova, ont coopéré au niveau opérationnel 
pour l’obtention d’information actuelle.

Les données collectées et traitées sont une bonne base pour attirer des projets 
d’investissement pour chaque bâtiment, y compris lors des travaux d’assainissement, 
de surélévation et d’aménagement. A une étape ultérieure, nous pourrions définir 
un périmètre d’étude plus grand, sur lequel appliquer des modèles déjà élaborés 
et testés, et des réalisations concrètes d’ordre architectural et constructif visant la 
sauvegarde, le renouvellement et la réhabilitation des quartiers historiques.

Sur la base de ces études et conclusions, il a été élaboré un

Modèle d’encouragement et de réalisation d’opérations de renouvellement 
urbain sur la base de textes juridiques spécifiques, dans le cadre de la politique du 
développement durable de la ville, justifiées par les analyses effectuées du quartier 
concret. Ce modèle inclue des textes pour l’adoption d’un Arrêté reposant sur la Loi 
de l’aménagement urbain et de la construction  sur le territoire de la Municipalité 
de Sofia et prenant en compte les modifications nécessaires et le cadre législatif en 
vigueur.

                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                                                                                        РЕЗЮМЕ



220  

                                                                        

ФИГУРИ 1

ФИГУРА 1 

ОБНОВЕНИ СГРАДИ И ПРОСТРАНСТВА 
В ПЕРИМЕТЪРА НА ИЗСЛЕДВАНЕ



221  

                                                                        

ФИГУРИ 1



222  

                                                                        

ФИГУРИ 1



223  

                                                                        

ФИГУРИ 1



224  

                                                                        

ФИГУРИ 2

ФИГУРА 2 

СГРАДИ И ПРОСТРАНСТВА 
ЗА ОБНОВЯВАНЕ



225  

                                                                        

ФИГУРИ 2



226  

                                                                        

ФИГУРИ  2



227  

                                                                        

ФИГУРИ  2



228  

                                                                        

ФИГУРИ  2



229  

                                                                        

ФИГУРИ  2



230  

                                                                        

ФИГУРИ 3

ФИГУРА 3 

УЛИЦИ СЪС СГРАДИ 
ЗА ОБНОВЯВАНЕ



231  

                                                                        

ФИГУРИ 3



232  



233  

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение....................................................................................................................3

Модел 1 
Модел за обновяване,  оздравяване и развитие при опазване на съществуващата 
градска структура и сградите класирани паметници .........................................6 

Обща оценка на състоянието..............................................................................7 
Оценка на състоянието според проучване на общественото мнение..............10 
Анализ на документи и информации................................................................17 
Подробно изследване на сградите и пространствата в кв.143.....................28 
Фишове..............................................................................................................31
Заключение......................................................................................................114

Модел 2
Модел за стимулиране и реализиране на обновителни операции на основата на 
специфични нормативни текстове като елемент на политиката за устойчиво 
развитие на града....................................................................................................115

Мотиви за изработване на проект за наредба............................................115
Проект за Наредба........................................................................................119

Програма за реализация.....................................................................................123

Приложения
Приложение 1.........................................................................................................126

-голям периметър на изследване
-защитени зони

Приложение 2.........................................................................................................130
-малък периметър на изследване- кв.143

Приложение 3.........................................................................................................135
Съдържание:...........................................................................................................135

Протокол от 13.04.2016 г.............................................................................136
Снимки от 13.04.2016 г................................................................................139
Протокол от 19.09.2016 г. ............................................................................142
Снимки от 19.09.2016 г.................................................................................151
Резюме ..........................................................................................................154
Грамоти- благодарности...............................................................................170

Приложение 4 Писма и протоколи.......................................................................173
Приложение 5 Проучване на френския опит........................................................188
Приложение 6 Резюме на френски език ..............................................................208

Фигури
Фигура 1. Обновени сгради и пространства в периметъра на изследване........220
Фигура 2. Сгради и пространства за обновяване.................................................224
Фигура 3. Улици със сгради за обновяване..........................................................230



Автори в сборника:
С. Вранчева

Ат. Ковачев, арх. бюро Триаксис
Л. Пеловски
Е. Славкова
Д. Бояджиев

Б. Китова-арх.бюро Толос 
Д. Дюше

Сенатор И. Дож 
 арх. А. Маринос

 арх. Б. Мелон

Сборник с изследвания по проект:

МОДЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ОЗДРАВЯВАНЕ 
НА  ИСТОРИЧЕСКИ  КВАРТАЛИ ПРИ СЪВРЕМЕННОТО 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

Съставител и редактор: доц. д-р арх. Свободна Вранчева

Българска
Първо издание

Дизайн и предпечат: РА  Яйцето 
Издателство:  За буквите – О писменехь 

ISBN 978-619-185-251-2
София 2016г.


