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Дисертационният труд съдържа 458 страници и е структуриран в две части.  
 Същинско теоретично изследване, състоящо се от пет основни глави с обем 

от 220 страници с 132 фигури (в това число 96 авторски схеми, карти и 
фотографии) и 14 авторски таблици. Библиографията обхваща 180 заглавия, 
структурирани в шест групи, от които 63 на кирилица, 103 на латиница и 14 
електронни източника.  

 Шест приложения към основния текст на труда с общ обем от 238 страници 
(включително схеми и фотографии), от които три самостоятелни изследвания на 
автора с включени индивидуални библиографии и извадки от три проектни 
разработки на автора в колектив.  

Докторантът е зачислен в редовна докторантура към катедра „История и теория на 
архитектурата“ при УАСГ със заповед на Ректора №234/31.03.2004. След 
назначаване като асистент след проведен конкурс, докторантът е зачислен на 
самостоятелна подготовка със заповед на Ректора №24/14.01.2006.  
Арх. Доника Георгиева е главен асистент към катедра „История и теория на 
архитектурата“ при Архитектурен факултет на УАСГ, София.  
Дисертационният труд е обсъден и насочен за откриване на процедура за защита 
на разширен катедрен съвет на катедра „История и теория на архитектурата“ на 
25.04.2013 (Протокол № 9).  
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на ръководството на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия и на Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, 
на Националния институт за недвижимо културно наследство – за 
съдействието при реализирането на приложните изследвания, 

на всички колеги от практиката и приятелите – за 
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без които създаването на този труд не би било възможно.  
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Защитата на дисертационният труд ще се състои на 04.07.2013 г. от 16:00 часа в зала 
316 (корпус А) на УАСГ.  
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 
канцеларията на катедра „История и теория на архитектурата“, каб. 721, корпус А, 
УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ №1, София 1046.  
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ПРИЛОЖЕНИЯТА към дисертационния труд са структурирани както 
следва: 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АВТОРА 
1. Идентификация на културен маршрут в историческия град: Калиница – 
културен маршрут в Асеновград (2010) 
2. Идентификация на културен маршрут в историческия град: Традиционни 
направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър (2011) 
3. Идентификация на потенциални културни маршрути: София – поликултурно 
средище (2012) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ НА АВТОРА В 
КОЛЕКТИВ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНАТА ТЕМАТИКА 
4. Предложение за формиране на мрежа от локални/градски културни 
маршрути във връзка с туризма в Пловдив (2007) 
5. Велико Търново: място на територията в гео-културния контекст (2011) 
6. Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут 
„Духовен път“, фрагмент от църква „Св. Йоан Кръстител“ до църкви „Св. 
Параскева“ и „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, град Несебър (2011) 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Културен маршрут е понятие, което днес все по-често срещаме. Рядко се 
замисляме, обаче, че то е продукт на еволюцията на нашето разбиране за 
културно наследство, асоциирана с четири основни взаимосвързани 
аспекта: разширяване на съдържанието на понятието културно 
наследство; възникване на нови методи и инструменти за неговото 
опазване; повишаване на значението на културното наследство; 
нарастване на ролята на обществото в процеса на опазване на 
културното наследство. Общото им възходящо развитие става все по-
интензивно през последните двадесетина години (фиг.0.4).       

 
Фиг.0.4. Еволюция в представите за културното наследство  
© Схема: арх. Доника Георгиева 

Логично можем да очакваме, че разбиранията за културното наследство и 
неговото място в нашия живот ще продължават да се развиват заедно с 
непрекъснатото съзряване на обществото. Идеалната диспозиция би била 
относително успоредното развитие на четирите „линии” в еволюцията на 
представите за културното наследство. Но за да продължим напред, трябва 
да сме способни да опазим онова, което вече сме признали за ценно. 
Културният маршрут е естествен резултат на еволюцията на културното 
наследство. В така очертания контекст продължават теоретичните и 
практични търсения за неговото опознаване.   
Днес назрява моментът да осмислим методите и инструментите за 
опазване на културните маршрути в качеството им на нова категория 
наследство, зародила се сравнително скоро.  
Защото утре, следвайки тази еволюция, от нас се очаква да сме съумели да 
опазим „новото” наследство и да сме очертали днешните иновативни 
идеи. Следващите поколения ще донесат още нови идеи за други, 
непознати видове ценности, които ние все още не чувстваме като такива и 
не усещаме тяхната застрашеност. 
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ГЛАВА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДА 
1.1. АКТУАЛНОСТ  НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
В светлината на еволюцията на представите за културното наследство 
нараства и значението на културните маршрути. Те се утвърждават като 
нов вид комплексно културно наследство, което интегрира материални и 
нематериални, културни и природни следи в цялостни системи със 
сложни взаимоотношения.  
За да бъдат културните маршрути адекватно защитени в качеството си на 
ценност е необходимо първо да бъдат идентифицирани. А за да получат 
своето заслужено място в палитрата на културното наследство днес и 
съответно да бъдат устойчиво използвани – като ресурс за развитие и 
средство за изграждане на идентичност – са необходими адекватни 
подходи и инструменти.  
През последните тридесетина години редица международни организации 
третират теорията и практиката на културните маршрути. Натрупан е 
известен опит, но изследванията продължават. Макар и признати на 
международно ниво като нов вид интегрално културно наследство, 
темите за идентификацията, защитата, използването и изявата на 
културните маршрути не са достатъчно проучвани, не са изведени 
методически принципи. А проблематиката на най-ниското териториално 
ниво – селищното и по-специално в историческия град, все още не е 
изследвана и разработвана.    
Темата за културните маршрути е особено актуална и за България. 
Страната ни има значителен принос в глобалните процеси на тяхното 
утвърждаване като част от културното наследство. Съществува и определен 
практически опит в областта на културните маршрути в историческия 
град, които са включени като намерения за опазване и по-задълбочено 
проучване в Общите устройствени планове на София и Пловдив.  
Следвайки международните тенденции, с последното изменение в Закона 
за културното наследство (юли 2011) културните маршрути са включени в 
класификацията на недвижимите културни ценности според научната и 
културна област. Но дейностите по тяхното опазване у нас тепърва 
предстоят. 
Всичко това очертава темата за културните маршрути в историческия 
град като специфична изследователска задача, особено в контекста на 
укореното развитие на българските селища днес. Актуалността на 
изследването се определя от реалната необходимост за дефиниране на 
ценностната характеристика на културните маршрути в историческия 
град и съответно предлагане на конкретен подход за тяхното опазване. В 
противен случай рискуваме да загубим в процесите на деструкция, които 
се наблюдават у нас, значими ценности носители на българската 
идентичност. А заедно с това и да пропуснем възможности за по-
устойчиво градско развитие.     

АВТОРЕФЕРАТ 

КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД                      7 

1.2. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Обект на изследване са културните маршрути в историческия град – нов 
вид културно наследство в обхвата на селището и елемент от културния 
му потенциал.   
Предмет на изследване са същността, структурата, съдържанието, 
видовете, идентификацията, защитата и възможностите за използване и изява 
на културните маршрути в условията на непрекъснатото развитие на 
историческите градове.   
1.3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Основна цел на изследването е да изяви културния маршрут в 
историческия град като специфичен нов вид комплексна културна 
ценност, която подлежи на опазване и предоставя възможности за 
устойчиво използване. С това се цели също и преодоляване на днешната 
проблемна ситуация на липса на конкретни модел за идентификация и 
инструмент за използване и изява на тази ценност в България. 
Постигането на основната цел се реализира чрез система от задачи: 

 Проучване на ценностните характеристики и определяне на 
същността на понятието културен маршрут в историческия град.  

 Дефиниране на структурата и съдържанието на културния 
маршрут в историческия град.   

 Извеждане на класификация на видовете културни маршрути в 
историческия град.  

 Разработване на модел за идентификация на културни маршрути в 
историческия град в качеството им на нов вид културно наследство. 

 Анализ и определяне на видовете защита на културните маршрути в 
историческия град, съгласно действащата у нас нормативна уредба. 

 Разглеждане на възможностите и систематизиране на принципи за 
устойчиво използване и съвременна изява на културните маршрути 
в историческия град.  

 Систематизиране на модел за разработка на специализиран 
консервационен план на културен маршрут в историческия град 
като възможен инструмент за неговото устойчиво използване и 
съвременна изява. 

 Илюстриране на приложимостта на получените научни резултати с 
конкретни пилотни примери за културни маршрути в български 
исторически градове.  

Поставените задачи се провеждат на база на паралелно представяне и 
анализиране на чужди и български примери, международния и българския 
опит, действащите международна и българска законодателни рамки с 
отношение към тематиката. По този начин се поддържа непрекъснат диалог 
с по-широкия контекст, а заедно с това се изясняват конкретните условия и 
възможности за идентификация, защита, използване и изява на културните 
маршрути в българския исторически град.    
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1.4. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Териториалният обхват на изследването се съсредоточава върху 
културните маршрути в историческия град. Освен липсата на целеви 
проучвания по темата на най-ниското териториално ниво, аргумент за 
фокусиране върху градовете е концентрираната човешка активност в тях. 
От една страна, тя е условие за натрупване на разнообразно културно 
наследство и за непрекъснато обогатяване на многопластовата историческа 
среда. Но от друга – е и потенциална заплаха за неадекватно използване на 
културните следи. Именно в градовете най-ясно се изявяват процесите на 
обществена оценка на културното наследство, както и най-силно се 
открояват проблемите на интегрирането му в съвременния живот.   
Изследването обхваща и ключовите аспекти от процеса на опазване на 
културните маршрути в историческия град в качеството им на културно 
наследство: идентификация, защита, професионални дейности (фиг.1.1).   

 
Фиг.1.1. Логическа последователност на процеса за опазване на културното наследство  
© Схема: арх. Доника Георгиева 

Изследването конкретизира тези групи дейности от гледна точка на 
културните маршрути в историческия град въз основа на действащата 
нормативна уредба в България. Изборът на този обхват е продиктуван от 
неотдавнашното припознаване на културните маршрути като част от 
материалното културно наследство у нас. Други водещи съображения са 
приносът на България в развитието на международната теория и 
практика в областта на културните маршрути на по-високо териториално 
ниво и многопластовият и разнообразен културен потенциал на 
българските исторически градове. 
Въпреки това фокусиране на обхвата, основните изведени тези и 
принципи могат да бъдат прилагани и за културни маршрути в 
исторически градове извън България, тъй като водещо начало при 
тяхното формулиране е същността на разглеждания обект.     
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1.5. ПОДХОД И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
За постигане на основната изследователска цел и решаването на 
поставените задачи е използван системният подход, който в най-висока 
степен кореспондира на същността на културния маршрут в историческия 
град. Приложени са различни теоретични (анализ, редукционизъм, синтез) 
и емпирични (интервю, наблюдение, експериментиране) методи.  
1.6. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Трудът е структуриран в две основни части. Първата част включва 
същинското теоретично изследване. Тя е с обем от 220 страници с 132 
фигури (схеми и фотографии), както следва:  

ВЪВЕДЕНИЕ, очертаващо общия контекст за развитие на темата.  
ГЛАВА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДА, в която е 
аргументирана актуалността на изследването, представени са обектът 
и предметът на изследване, дефинирани са целите, задачите и обхватът 
на разработката и са изяснени използваните подходи и методи.  
ГЛАВА 2. КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД, 
представяща концепцията за културен маршрут и изясняваща 
същността, структурата, съдържанието и видовете културни маршрути 
в историческия град. 
ГЛАВА 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ 
МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД, в която е анализиран 
съществуващият национален и международен опит, изведен е модел за 
идентификация на културни маршрути в историческия град и са 
разгледани особеностите на тяхната защита. 
ГЛАВА 4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ И 
СЪВРЕМЕННА ИЗЯВА НА КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В 
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД,  в която е направен обзор на разбирането за 
устойчиво използване, съвременна изява и достъпност, изведени са 
принципи за тяхната приложимост при културния маршрут в 
историческия град, систематизиран е модел за разработка на 
специализиран консервационен план на културен маршрут в 
историческия град и е разгледана възможността за разработване на 
културно-туристически продукт около културен маршрут.    
ГЛАВА 5. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ, ПРИНОСИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 
РАЗВИТИЕ, която резюмира изведените тези, представя теоретичните 
и практически приноси и очертава възможните направления за 
развитие на темата. 
ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА ПО ТЕМАТА.  
БИБЛИОГРАФИЯ – 180 източника на кирилица и латиница.  

Втората част съдържа приложения към основния текст на труда – 
разработки, илюстриращи практическото прилагане на теоретично 
разработените модели. Тя е с общ обем от 238 страници и включва три 
самостоятелни изследвания на автора за идентификация на културни 
маршрути в исторически градове (ПРИЛОЖЕНИЕ I) и извадки от три 
проектни разработки на автора в колектив с отношение към 
разглежданата тематика (ПРИЛОЖЕНИЕ II). 



АВТОРЕФЕРАТ 

10              ДОНИКА ГЕОРГИЕВА 

ГЛАВА 2. КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД  
2.1. КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ  
2.1.1. Фактори за формиране на пътищата и тяхното значение за хората 
Формирането на пътищата е стимулирано от различни политически, 
икономически и социални фактори: търсене на подходящо място за 
обитаване и препитание (Маршрут 66); завладяване на нови земи 
(Кралският път); търговски обмен (Пътят на коприната), поклонничество 
(Пътят към Сантяго де Компостела, Маршрутите на Хадж). В процеса на 
своето използване, тези пътища стимулират нови процеси.  
Днес земята е осеяна с пътища. С течение на времето, някои от тях, наред със 
своето преобладаващо утилитарно значение, придобиват особена важност 
за група хора. Независимо дали за хилядолетия, столетия или само няколко 
десетилетия, част от пътищата се превръщат в носители на определен 
смисъл за някаква обособима общност, която споделя общ светоглед по 
отношение на символното им значение. В основата на това остойностяване 
стои процесът на трансформация на еднократния акт на дадено пътуване в 
традиция. Така, в рамките на достатъчно дълго време, под влиянието на 
движението на хората, се формира специфичната духовна същност на 
някои пътища.         
Своите специфични разбирания хората въплътяват в обектите, свързани с 
функционирането на тези пътища – тоест духовната им същност се 
отразява и на физическата. Срещата „по пътя“ на разнообразни 
схващания на местни и чужди идеи стимулира раждането на нови – 
обогатяват се материалната среда и културата. По този начин някои 
пътища акумулират логиката на историческите процеси и се изявяват не 
само като пространствени, но и като времеви проводници на материални 
и нематериални стойности.   
Днес преоценяваме това единство между утилитарна и духовна същност 
на пътя нашето време припознава като ценност (фиг.2.11).    

 
Фиг.2.11. Единство между утилитарна и духовна същност на пътя   
© Схема: арх. Доника Георгиева 
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2.1.2. Културните маршрути като част от културното наследство 
Кога, как и у кого се е зародила идеята за културните маршрути като част 
от културното наследство за първи път е спорен въпрос, но разгръщането 
на дейностите в тази насока стартира през втората половина на ХХ век.  
В световен мащаб, през 1957 Националната комисия на Япония подготвя 
научна оценка за ЮНЕСКО във връзка с Пътя на коприната. Тридесет 
години по-късно ЮНЕСКО лансира редица проекти под общото мото 
Пътища на диалог. Като резултат, се стимулира проучването на пътищата в 
качеството им на носители на ценностни характеристики. 
В европейски мащаб, през 1964 работна група на Съвета на Европа 
представя доклад, насочен към идеята за преоткриване на общото 
културно наследство на Европа чрез пътуване. През октомври 1987 
стартира Програмата Културни маршрути на Съвета на Европа с първия 
европейски културен маршрут Поклоннически маршрути Сантяго де 
Компостела. Нейният технически орган е Европейският институт за 
културни маршрути със седалище в Люксембург (създаден през 1997). 
Няколко години по-късно, на заседание на Комисията за Световно 
наследство през 1993 в Картахена, Пътят към Сантяго де Компостела в 
Испания е включен в Списъка на Световното наследство – комплексна 
културна концепция без прецедент до този момент. С този акт 
международните експерти на ЮНЕСКО и ИКОМОС обявяват своето 
намерение за по-задълбочено дискутиране по темата. Още на следващата 
година (1994) в Мадрид е проведена съвместна експертна среща 
„Маршрутите като част от нашето културно наследство“. Пряк резултат 
от заключенията на тази среща е създаването на Международния комитет 
за културни маршрути към ИКОМОС (1998).  
В национален мащаб, страната ни играе активна роля в тези процеси. 
Първите стъпки са направени още в края на 70-те и началото на 80-те 
години на ХХ век с експерименталните проекти за територията на област 
Благоевград и тази на Средни Родопи. Още тогава е отчетено значението 
на историческите пътища и културните влияния, протичали по тяхното 
протежение. Приносът на България в развитието на идеите за културните 
маршрути продължава и в зората на новото хилядолетие с редица проекти: 
през 1999 Българският национален комитет на ИКОМОС съставя първата 
национална схема на културните маршрути; през 2000 отново по негова 
инициатива е разработен международен проект за културните маршрути 
на Югоизточна Европа; през 2003-2004, на основата на регионални 
културни маршрути, се реализират няколко проекта по програма PHARE 
за развитие на културния туризъм. Именно в България, по повод 
стартирането на проекта „Културни коридори на Югоизточна Европа“ 
(регионален форум, Варна, 2005), за първи път са събрани в интегрални 
карти световните културни пътища и европейските културни маршрути. 
За да се стигне до осъзнаването на културните маршрути като част от 
културното ни наследство днес е изминат дълъг път. Вече двадесет години 
(1993 – 2013) международни и национални организации работят активно 
за развитието на идеята за стойностите на културните маршрути. 
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2.1.3. Културните маршрути в международните документи. Закон за 
културното наследство на Р България 
Няколко ключови международни документа илюстрират разбиранията за 
културната стойност на Пътя днес: 

 Оперативни насоки за прилагане на Конвенцията за Световно наследство, 
ЮНЕСКО, последна версия от 2012г. 

 Харта за културни маршрути на ИКОМОС, приета на XVI Генерална 
асамблея, Квебек (Канада), 4 октомври 2008г. 

 Резолюция CM/Res (2010)52 относно правилата за получаване на 
сертификат „Културен маршрут на Съвета на Европа“ и Резолюция 
CM/Res (2010)53 за установяване на разширено частично споразумение за 
културни маршрути, 2010г. 

С развитието на международната теория и практика, много държави 
предприемат стъпки за опазване на културни маршрути на национално 
ниво. България също припознава културните маршрути като част от 
наследството с последното изменение на Закона за културно наследство.  
2.1.4. Концепциите за понятието културен маршрут. Изводи 
Разгледаните международни документи очертават разлики в 
съдържанието на понятието културен маршрут: 

 културният маршрут като културно наследство, еволюирало във 
времето, достигнало до нас и оценено от нашето общество; 

 културният маршрут като създаван от нас проект основно с цел 
културен туризъм, чието териториално измерение е линеарно, 
свързано пътуване и запознаване с прилежащи обекти на наследството.   

Настоящото изследване се фокусира върху културния маршрут в качеството 
му на нов вид културно наследство. 
Очертават се три основни извода. 
На първо място се затвърждава виждането, че движението по даден път 
води до културен обмен. Това от своя страна допринася за обогатяване на 
ценностите по неговото протежение. Така постепенно се формира 
концепцията за културен маршрут – цялостна система, интегрираща 
различни аспекти на културното наследство.  
На второ място, въпреки разликите в съдържанието на понятието културен 
маршрут, то почива на обща концептуална основа. Ценностната му 
характеристика се определя от: физически определимо традиционно 
историческо направление; материални и нематериални културни ценности 
и природни характеристики, свързани с функционирането на маршрута; 
подчиненост на дадена цел, функция, тема. 
На трето място се откроява едно насочване на изследванията и усилията 
основно на трансконтинентално, континентално и национално нива. 
Проблематиката на културните маршрути в историческия град не се 
засяга, макар да не липсва практически опит в тази насока. 
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2.2. СЪЩНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ 
ГРАД.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Темата за културните маршрути на най-ниско териториално ниво е 
непосредствено обвързана и с прогресивното еволюиране на 
разбиранията за историческия град. Съгласно Принципите от Валета за 
опазване и управление на историческите градове и градски зони (2011), той е 
пространствена структура от материални и нематериални елементи, 
изразяваща еволюцията на обществото и неговата културна 
идентичност. Разширявайки основните структурни стойности на 
историческия град от Вашингтонската харта (1987), документът предлага 
четири групи характеристики, подлежащи на опазване. 

(1) Автентичността и интегритетът, изразени от характера и 
кохерентността на всички материални и нематериални елементи: 
улично-квартална структура; архитектура; връзката град – среда; 
функции; културни традиции, традиционни техники, духът на 
мястото и всичко, което допринася за идентичността на мястото.  

(2) Взаимоотношенията между: историческия град; частите, които го 
съставят; контекста на града; частите, които съставят този контекст. 

(3) Социалната тъкан, културното многообразие.  
(4) Невъзобновяеми ресурси (природни качества, неподлежащи на 

възпроизвеждане). 
Въпреки общите типове ценностни белези, не бива да се забравя, че 
разбирането за исторически град е продукт на усещането на хората въз 
основа на конкретната история, традиции и развитие на мястото. В този 
смисъл, за целите на настоящото изследване, под исторически град се 
разбират както цели градове, така и исторически градски зони в смисъла 
на определението от Принципите от Валета, които са припознати като 
културно наследство (съгласно съответното национално законодателство). 
Взаимоотношенията в историческия град са в основата на проявата на 
т.нар. genius loci. Те не би трябвало да се ограничават само до дву- или 
триизмерни такива между физически определими пространства и/или 
елементи, а следва да включат и неосезаеми проявления на градските 
характеристики и жителите, както и да се отворят към четвъртото 
измерение – времето. Могат да се систематизират в няколко групи 
ключови взаимоотношения в историческия град и неговия контекст: 
структурни и комуникационни; пространствени и композиционни; 
културни и социални; функционални и икономически; исторически. 
Въз основа на еволюцията в представите за историческия град и 
ценностните му качества като система се формира тезата на автора, че част 
от изведените ключови взаимоотношения се изявяват именно от културните 
маршрути, в което се корени и тяхната същност. Те са комплексна ценност, 
която систематизира връзки между значими културни характеристики на 
града. В този смисъл, културният маршрут в историческия град се 
разглежда като нова категория културно наследство. 
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По своя характер културният маршрут в историческия град кореспондира 
напълно с разбиранията за този вид ценност на по-високо териториално 
ниво. Но в допълнение включва и специфичен потенциал, който го 
отличава от културните маршрути на по-високо териториално ниво. 
На първо място, културният маршрут в историческия град се обуславя от 
традиционно направление с много по-константни пространствени 
измерения. Трудно могат да се проследят точните параметри на големите 
транснационални и трансконтинентални културни пътища. Макар 
основните посоки на движение да се запазват, конкретното трасе се 
измества с промяната на средствата за транспорт. Структурата на улиците 
в историческия град, обаче, съхранява пространственото измерение на 
направлението във времето, тъй като в повечето селища тя се явява като 
една от най-устойчивите характеристики. 
На второ място, културният маршрут в историческия град се 
характеризира с една по-висока концентрация на материалните и 
нематериалните следи. В допълнение, в някои исторически градове се 
наблюдава и сложна историческа стратификация на тези следи. Така, 
комплексната стойност на културния маршрут в историческия град се 
формира във времето от разнообразни културни влияния в рамките на 
една относително малка площ.   
На трето място, културният маршрут в историческия град е под 
влиянието на една по-голяма динамичност на историческите процеси. 
Историческите градове са привличали и привличат и до днес повече хора. 
Те се превръщат в средища, в които се струпват разнообразни културни 
влияния. Взаимоотношенията между тези влияния се пречупват през 
мирогледа на локалната идентичност. Условията на живот в голяма част 
от историческите градове се променят сравнително по-бързо. Това 
особено силно се забелязва при градове-центрове от национално или 
местно значение и при градове със стратегическо местоположение. 
Съвсем естествено, настъпващите промени се отразяват в материалните и 
нематериалните ценности в града. По този начин, в рамките на един 
непрекъснат процес на изменения, се „ражда” и се развива културният 
маршрут в историческия град – един „жив” елемент на градската среда.   
На четвърто място, културният маршрут в историческия град е в 
неделима връзка с културните пътища на по-високите териториални нива. 
Именно тези големи културни пътища са каналите, по които нови култури 
проникват в града и рефлектират върху културното му наследство.   
На пето място, културният маршрут в историческия град е по-лесно 
обозрим.  Въпреки силната концентрация на ценности, които са наситени 
с променливи взаимоотношения помежду си, културните маршрути в 
града са с по-малък мащаб, за разлика от тези на по-високите 
териториални нива. Това дава възможност те да се изявят като средство за 
перманентно повишаване на чувствителността на населението към 
разнообразните аспекти на културното наследство. 
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Културният маршрут в историческия град е по-своето естество същата 
ценност, която, обаче, се ражда и развива в различна среда – 
урбанизираната. В този смисъл, може да се разглежда като културна 
система в рамките на друга система. Той живее в системата на 
историческия град и процесите по неговото протежение са свързани 
директно или индиректно с тези в селището. Едновременно с това, в някои 
случаи, системата на културния маршрут в историческия град може да 
бъде и компонент в системата на културен път от по-високо териториално 
ниво и респективно да отразява и процеси от по-висш порядък. 
На тази основа (и в съответствие със съществуващата международна и 
национална теория и практика) се формулира следното определение 
на автора за същността на понятието културен маршрут в 
историческия град: вид културно наследство – комплексна и динамична 
система, която синтезира ценности и взаимоотношения в 
историческия град, организирани около традиционно направление в 
града, жизнено и до днес. 
Въпреки че днес културните маршрути са признати за културно 
наследство, често терминът се асоциира с туристически маршрути с 
културна насоченост. В Хартата за културни маршрути на ИКОМОС също 
се обръща внимание, че не бива да се бърка концепцията на културния 
маршрут с тази на туристическия (дори този, свързан с обекти на 
културното наследство). Заедно с това, обаче, не се изключва 
възможността културният маршрут да бъде устойчиво използван за 
туристически цели – т.е. като културно-туристически продукт. 
За постигане на недвусмисленост в настоящето изследване ще бъдат 
изяснени влаганите от автора основни идеи в предложеното определение 
за културен маршрут в историческия град.  

 Културният маршрут в историческия град е вид културно 
наследство, т.е. той е ценност, която ние наследяваме и 
следователно той не може да бъде нито създаден, нито 
проектиран, а следва да бъде открит и съответно оценен.  

 Културният маршрут в историческия град е система, т.е. 
съвкупност от взаимосвързани елементи, които действат 
едновременно, а не механично обвързване на обекти.   

 Културният маршрут синтезира ценности и взаимоотношения в 
историческия град, т.е. той обединява в система по-прости 
единства на база на определена логика.  

 Културният маршрут притежава като организационен елемент 
традиционно направление в историческия град, т.е. спойката на 
единната ценност е естествено установена в хода на времето ос на 
движение – историческо трасе, а не изкуствено създаден маршрут.       

 Културният маршрут в историческия град е жива ценност, т.е. 
процесите на обмен продължават и днес.   
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2.3. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В 
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

2.3.1. Структура на културния маршрут в историческия град 
Структурата на системата на културния маршрут в историческия град се 
определя от ценностни елементи и взаимоотношения. Системата се 
организира около традиционно направление в рамките на даден 
пространствен контекст (фиг.2.51). 
(1) Елементите в структурата на културният маршрут в историческия 
град са основните й компоненти. 
Традиционното направление е основен структуроопределящ елемент. То е 
естествено установена в хода на времето характерна посока за движение, по 
която протичат културните процеси в историческия град. Асоциира се с 
конкретни трасета с точни териториални и физически параметри. 
Трасетата в рамките на направлението се материализират в система от 
градски пространства: улици и площади, различни по своята широчина, 
дължина, пропорции и архитектурна рамка.  
Елементи на културния маршрут са също и културните (материални и 
нематериални) ценности1 и природни характеристики. Те са „живите” свидетели 
на културния обмен в града, пряко повлияни от протичащите по 
направленията процеси. 

 Ценностите на материалното културно наследство са физическите 
следи, свидетелстващи за процесите на обмен в историческия град.  

 Ценностите на нематериалното културно наследство2 са неосезаемите 
следи, определящи съществуването на културния маршрут в града. Те 
в най-голяма степен представят жизнеността на маршрута (градска 
култура, изражения на изкуство и традиции).  

 Природните характеристики също могат да изразяват влияния.  
(2) Взаимоотношенията в структурата на културния маршрут в 
историческия град са връзките между елементите, които отразяват 
процесите в системата и се проявяват в различни аспекти.  
Историческите (времевите) взаимоотношения изявяват логиката на 
историческите процеси и тяхното отражение в съвременната структура на 
града: натрупвания на ценности, израз на културни влияния. Те са и 
носители и на обмена на знания и идеи между поколенията. 
Пространствените взаимоотношения отразяват разнообразни връзки между 
материални и нематериални ценности, между природни и културни 
                                                 
1 Под ценност се има предвид културна съставка (материална/нематериална, 
недвижима/движима), независимо дали тя е защитена като „културна ценност“ по 
смисъла на ЗКН или не.  
2 Материалните и нематериалните аспекти на културното наследство са тясно свързани и 
приетото им разграничаване (както е и в ЗКН) е за удобство. Въпреки това, настоящото 
изследване отчита факта, че нематериалното наследство има своето материално проявление. 
И реципрочно – че материалното наследство е носител на нематериални изражения.   
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следи, между подземни и надземни структури. Те рефлектират в мащаба, 
архитектурата, комуникациите по протежение на маршрута. 
Функционалните взаимоотношения се свързват с традиционно формирани 
утилитарни връзки, които са се запазили през различните периоди от 
развитието на маршрута: търговска, религиозна или друга. 
(3) Границата и пространственият контекст на културния маршрут в 
историческия град са аспекти, които подпомагат неговото пространствено 
дефиниране и историческо разбиране за целите на опазването. Елементите 
и взаимоотношенията в структурата на културния маршрут в историческия 
град се простират на определена територия, чийто мислен контур определя 
границата на системата. Тя се развива и формира своите качества именно 
като част от системата на селището – това обкръжение можем да наречем 
пространствен контекст на културния маршрут в историческия град.  
Така дефинираната структура на културния маршрут в историческия 
град го определя като културна система със специфични качества. 
2.3.2. Качества на системата на културния маршрут в историческия град 
Качествата на системата на културния маршрут в историческия град са 
специфичните признаци, заради които днес го оценяваме като наследство. 
(1) Жизненост на културния маршрут в историческия град. Процесите на 
обмен по протежението му не са фактор, който се появява инцидентно 
във времето, след което отмира. Културните взаимодействия и диалогът в 
историческия град продължават. Това дава своето отражение върху 
елементите и взаимоотношенията в структурата на културния маршрут. 
От една страна, жизнеността отразява паметта на системата, т.е. 
приемствеността в нейната структура. От друга – е израз на значимостта 
на движението по неговото протежение за хората. 
(2) Автентичност на културния маршрут в историческия град. В контекста 
на Документа от Нара, със своите елементи и взаимоотношения 
културният маршрут отразява различни аспекти на автентичността – 
например: автентичност на субстанцията, на традициите и техниките, на 
функциите, на мястото, на въздействието, непрекъснатост на дадена 
характерна функция или традиция, която, макар и да променя 
физическите си измерения или начините и методите за практикуване, се 
запазва като смисъл. Ето защо, в допълнение към автентичността на 
отделни структуроопределящи единици, автентичността на културния 
маршрут трябва да се разглежда и в рамките на цялата система, и в 
логиката на нейната жизненост. Тоест автентичността на културния 
маршрут следва да включи и автентичност на закономерностите, по които 
интегралната система продължава да живее днес.  
(3) Връзки на културния маршрут в историческия град с други културни 
системи на по-високи или на по-ниски териториални нива. Наред с 
принадлежността си към културната система на историческия град, 
структурата на маршрута често се поддържа от системи със своя логика на 
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по-ниско (градско) териториално ниво – обособен квартал или ансамбъл. 
В същото време, често той е и логическото продължение в историческия 
град на системи културни пътища от по-високо ниво.   
(4) Функционалност на културния маршрут в историческия град. Това 
качество отразява способността на системата да съхранява и поддържа 
същността на първоначалното си утилитарно предназначение 
(модифицирано или не), което и до днес е важно за хората, както и да 
предизвиква ефекта на синергия, при който в процесите на движение и 
обмен първоначалното предназначение стимулира развитието на нови 
функции. От гледна точка на бъдещи възможности за използване и изява, 
качеството функционалност може да се разглежда и като представяне на 
тематичност.  
(5) Интегритет на културния маршрут в историческия град. Това качество 
илюстрира способността на маршрута да поддържа и изявява различните 
типове взаимоотношения между разнообразните елементи – което в най-
висока степен отразява значението му на културна ценност в нейното 
единство и цялост. Поддържа се от специфични характеристики на 
взаимоотношенията в структурата му в зависимост от вида на елементите, 
които те интегрират: материални и/или нематериални; 
културни/антропогенни и природни; елементи от различни периоди. 
Използването на качеството интегритет може да допринесе за осмисляне 
и изява на връзките между: познанието и правото на знание; наследството 
като ценност и значението му като ресурс; опазването и развитието.  
2.3.3. Модел на съдържанието на културния маршрут в историческия град  
Съдържанието на културния маршрут в историческия град се обуславя от 
неговата структура като културна система и носените от нея качества. На 
тази основа се предлага графичен модел, който обобщава интегралното 
съдържание – структура + качества – на изведеното понятие културен 
маршрут в историческия град (фиг.2.51).   

 
Фиг.2.51. Модел на съдържанието на културния маршрут в историческия град – 
интегрална система със специфични качества  
© Схема: арх. Доника Георгиева 
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2.4.  ВИДОВЕ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 
Дефинирането на видове културни маршрути се базира на определени 
признаци. Например, според предложената в Хартата за културни 
маршрути на ИКОМОС класификация, културните маршрути в 
историческия град могат да се класифицират като: 

 локални (в историческото селище) според териториалния им обхват;  
 в рамките на един определен културен регион според културния им обхват;  
 градски (или урбанизирани) според естествената им среда.  

Една логично изведена класификация на видовете културни маршрути в 
историческия град може да стъпи на база на част от техните специфични 
качества. Тя конкретизира видовете като отговаря на особеностите на 
системата в селището. 
2.4.1. Според степента на жизненост, културните маршрути в 
историческия град могат да бъдат:  
Развиващи се – при които процесите на обмен по протежението им 
продължават активно, към ценностните им елементи се добавят нови, 
съдържанието им се променя. 
Относително статични – при които процесите на обмен се определят 
основно от предаване на определена традиция от поколение на поколение, 
евентуалното интегриране на нови ценностни елементи е подчинено на 
съответната традиция и съдържанието им не се променя значително.  
2.4.2. Според връзките им с културни пътища на по-високи териториални 
нива, културните маршрути в историческия град могат да бъдат: 
Фрагменти от културни пътища на по-високо териториално ниво – които 
носят по същество техните качества, но проектирани на територията на 
историческия град и повлияни във времето и от неговите характеристики. 
Фрагменти – генератори на културни пътища от по-високо териториално 
ниво – при които историческият град играе ключова роля за формирането 
и развитието им. Те могат да се разделят на два подвида: 

 културни маршрути в историческия град, които генерират развитието 
на културни пътища, започващи именно от това селище; 

 културни маршрути в историческия град, които са генераторът на крайната 
цел на културни пътища от по-високо ниво, т.е. те завършват в това селище. 

Изцяло живеещи в рамките на историческия град – при които културните 
маршрути се проявяват единствено в селището.  
2.4.3. Според функцията или тематиката културните маршрути в 
историческия град могат да бъдат: 
Многофункционални или политематични – културни маршрути, които са 
носители на разнообразни функции (респективно могат да разкрият 
различни теми) по своето протежение.  
Еднофункционални или монотематични – културни маршрути, носители на 
постоянна функция (тема), възникнала по конкретен повод и продължила 
развитието си във връзка с определена продължаваща традиция. 
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ГЛАВА 3.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ 
МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

3.1. БЪЛГАРСКИ ОПИТ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА 
НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ – КРАТЪК ПРЕГЛЕД 

България има значителен опит в областта на идентификацията и защитата 
на културното наследство. Първите нормативни документи се приемат само 
десетилетие след Освобождението. Със създаването на Националния 
институт за паметници на културата (1957) и приемането на Закона за 
паметниците на културата и музеите (1969) започва системна дейност по 
опазване на културните ценности. По това време идентификацията на 
обектите на културното наследство се извършва по усмотрение на 
съответните експерти-проучватели. Разработен е стандарт за описанието на 
единични обекти, но той не изчерпва пълноценно проблематиката на 
груповите (исторически зони или селища). С натрупването на опит, както и 
с разширяването на обхвата и съдържанието на наследството започва да се 
чувства липсата на действащи методи за тяхната идентификация и оценка. 
През 80-те години на ХХ век изследователите все повече се обръщат към 
ролята на културното наследство на по-високо териториално ниво. 
Формира се нов устройствен подход, но регламентиран метод не е изведен. 
Този подход дава положителни резултати при опазването на редица 
групови обекти и допринася за регламентирането на устройствената защита 
на културното наследство у нас. В периода 1980–1999, необходимостта от по-
ясни критерии при оценката на културното наследство подтиква към 
изследването на проблематиката, експериментира се и се внедрява 
примерна методика, разработена от НИПК. Едва през 1998, Министерство 
на културата приема Наредба №5 за обявяване на недвижимите паметници на 
културата – единственият официален документ (до 2009), визиращ система 
утвърдени критерии за комплексна оценка на обектите на недвижимото 
културно-историческо наследство. 
Днес първите две фази от процеса на опазване на недвижимото културно 
наследство в България – идентификацията и защитата – се регламентират с 
два основни взаимосвързани закона и подзаконовите им актове (фиг.3.2.): 
Закон за културното наследство и Закон за устройство на територията. ЗКН 
третира всички основни дейности от процеса на опазване на културното 
наследство – идентификация, защита (юридическа и териториално-
устройствена) и някои от последващите професионални дейности 
(консервация, реставрация, адаптация и представяне). В края на 2012 е 
приета Наредба № Н-12 към ЗКН, която предвижда специализирани 
фишове за обектите на културното наследство. ЗУТ дефинира „територии 
с особена териториалноустройствена защита“, в това число и за културно-
историческа защита по ЗКН. Заедно с това дава възможност за 
устройствена защита на културни и други пространствени и 
функционални качества на ценностни територии, които не са защитени 
съгласно ЗКН – „територии с режим на превантивна устройствена защита“. 
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Фиг.3.2. Идентификация и защита на културното наследство в България (с пунктир 
са отбелязани етапите, които ЗКН допуска да бъдат пропуснати) 
© Схема: арх. Доника Георгиева 
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3.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРНИ МАРШРУТИ  
3.2.1. Същност на идентификацията.  
Идентификацията е първата особено отговорна фаза на опазването, която 
предопределя адекватното отношение на следващите дейности. 
Законът за културното наследство дефинира идентификацията на 
недвижими културни ценности като системен процес, който включва 
издирване, изучаване и формиране на предварителна оценка (чл. 55 и 56). 
Обектите се декларират (фиг.3.6), но тяхното изучаване продължава с цел 
изготвяне на заключителна оценка – база за предоставянето на статут на 
недвижима културна ценност – т.е. продължава и тяхната идентификация.   

 
Фиг.3.6. Процес на идентификация на недвижими културни ценности - възможност 1 
© Схема: арх. Доника Георгиева 

Съществува и друга възможност, която е регламентирана с последното 
изменение на ЗКН (2011). При нея процесът на идентификация завършва 
със заключителната оценка (чл. 61) – т.е. въз основа на идентификацията, 
директно се пристъпва към предоставяне на статут (фиг.3.7).  

 
Фиг.3.7. Процес на идентификация на недвижими културни ценности - възможност 2 
© Схема: арх. Доника Георгиева 

Общата рамка, която ЗКН дава във връзка с идентификацията, е по-скоро 
ориентирана към културни ценности, които са изключително недвижими и 
материални. По този начин априори се изключва възможността за 
идентификацията (а следователно и за останалите дейности по опазване) на 
комплексни културни ценности – цялостни системи със специфични 
качества, интегриращи не само материални, но и нематериални и природни 
елементи в определени взаимоотношения. 
В настоящата практика не съществуват конкретни насоки за подхода към 
идентификацията на интегрални видове наследство от типа на културните 
маршрути в историческия град. Подобни ясни насоки са още по-
наложителни като се има предвид предстоящото им дефиниране, както и 
заложеното в ЗКН разширяването на кръга от участници при издирването, 
изучаването и оценката на културни ценности (чл. 57 и 61). Следвайки тази 
необходимост, настоящото изследването предлага модел, който цели да 
допълни и конкретизира дейностите в процеса на идентификация.  
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3.2.2. Съществуващ опит при идентификацията на културни маршрути 
Големите културни пътища са предмет на експертно изследване на 
международно ниво още от 90-те години на ХХ век. В своите Оперативни 
насоки за прилагане на Конвенцията за Световно наследство, ЮНЕСКО 
подчертава значението на идентификацията за установяването на ролята 
на материалните обекти по тяхното протежение за поддържане на 
значимостта им с водещ критерий за оценка „условията за автентичност“.  
От своя страна, ИКОМОС също работи усилено за извеждането на 
методологична основа за идентификация на културни маршрути. Още 
през 1994 са предложени „критерии за идентификация и определяне на 
трасето“ и „модел за идентификационен фиш“. Тези първи идеи се развиват 
и през 2001 Международният научен комитет по културни маршрути към 
ИКОМОС предлага унифицирано Досие за идентификация на културен 
маршрут. Хартата за културни маршрути на ИКОМОС (2008) утвърждава 
два ключови аспекта във връзка с идентификацията – индикатори prima 
facie и задължителни характеристики за изследване. Основни критерии за 
оценката са автентичността и интегритета на културния маршрут. 
Паралелно, във връзка с Програмата за културни маршрути и нейната 
философия за разработване на маршрути около определена европейска тема, 
през 2008 Съветът на Европа разпространява Структура на презентационно 
досие за културни маршрути.  
България има значителен принос в процесите на идентификация на 
културни маршрути. Методологията се развива от началото на 70-те 
години на ХХ век под ръководството на проф. Т. Кръстев. За реализацията 
на Национална схема на културните маршрути (1999) е разработена 
методика за селекция на ключови обекти и структуриране на събраната 
информация в база данни. Тя е приложена и при разработката на проект 
„Културни маршрути на югоизточна Европа“ (2000). На тази база през 2005-
2006, са идентифицирани културните коридори на Югоизточна Европа.  
Очертават се следните основни изводи: 

 документите за идентификация на културни маршрути са отворени 
към всички териториални нива, но с акцент към по-високите такива;  

 търсени са по-общи насоки във връзка с една по-универсална 
приложимост; 

 самият процес на идентификация като последователност от 
взаимообвързани стъпки (и базови изисквания към тях) не е 
конкретизиран; 

 идентификацията се обвързва с анализ и оценка, които отчитат и 
аспекти на съвременното значение и възможности за използване.  

Наистина, натрупан е много ценен опит в областта на идентификацията 
на културни маршрути както на международно, така и на национално 
ниво. Въпреки това, не са изведени ясни и по-конкретни насоки, които да 
„водят“ и ориентират изследователите в комплексния процес на тяхната 
идентификация. 
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3.3. МОДЕЛ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРНИ МАРШРУТИ В 
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

Предложеният модел се стреми да изведе конкретни директиви за 
системна идентификация на културен маршрут в историческия град. Той 
допълва и конкретизира необходимите дейности в трите водещи фази от 
процеса с основна цел – разчитане на закодираната в културния маршрут 
в историческия град ценностна информация за предоставянето му на 
статут „недвижима културна ценност“. Моделът отчита препоръките на 
международните документи и натрупания до момента опит в областта.  
Предложеният подход „прескача“ предварителната оценка и разглежда 
стъпките за пълното изучаване и комплексна заключителна оценка във 
връзка с регистрирането на културните маршрути в историческия град като 
културни ценности. Но моделът е приложима и за етапа „деклариране“. 
Културният маршрут в историческия град е териториално обособим, а 
качествата му са неразривно свързани с конкретно място, т.е. по същество 
е недвижима културна ценност. Ето защо, моделът изхожда от общата 
структура на дейностите за идентификация на недвижими културни 
ценности, регламентирана със Закона за културното наследство. Заедно с 
това, обаче, отчита и потенциалното значение на движими обекти за 
поддържането на качествата на системата.  
3.3.1. Издирване на културни маршрути в историческия град 
Цел на издирването е да отговори на въпроса къде може да се очаква 
наличие на културен маршрут в исторически град и следователно към кои 
селища или части от селища да се подхожда с повишено внимание.  
Същността на дейността се състои по-скоро в набелязване на 
възможностите за по-нататъшни действия по идентификация на база на 
разработени първоначални ориентации. Тези ориентации визират 
предпоставките, които даден исторически град „осигурява” за развитието 
на културен маршрут в него: селища с богато историческо минало, база за 
културен обмен във времето и в пространството; селища със стратегическо 
местоположение – факт, предполагащ засилен културен обмен и 
устойчивост на разнообразни функции; по-малки селища, свидетели на 
исторически процеси и пазители на дълбоки традиции, свързани с 
културен обмен във времето.  
Резултат от издирването е изявяването/отделянето на възможно наличие 
на традиционни направления в историческия град с потенциални 
качества на културен маршрут.   
На по-високо териториално ниво, следвайки тази логика, е възможно 
очертаването на набор от селища с потенциална културна ценност 
културен маршрут в историческия град, която подлежи на по-нататъшни 
дейности по идентификация. В рамките на настоящото изследване се 
предлага карта на такива селища в България с потенциална културна 
ценност културен маршрут в историческия град (фиг.3.16). 
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Фиг.3.16. Градове в България с потенциална културна ценност „културен маршрут в 
историческия град“  
© Картна основа: Картография ЕООД, 2005; Схема: арх. Доника Георгиева 
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3.3.2. Изучаване на културни маршрути в историческия град 
Цел на изучаването е да отговори на въпроса коя е потенциалната 
културна ценност – културен маршрут в историческия град, подлежаща 
на опазване, кои и какви са наличните (достъпни) данни, чийто последващ 
анализ ще разкрие културните й качества, какво включва тя, какви са 
нейната структура и обхват (граници).  
Същността на стъпката по изучаване се разкрива в три взаимообвързани 
и взаимозависими дейности: „проучване ..., разкриване на научната и 
културната характеристика на обекта и документиране“ (ЗКН). 
Дейността е насочена към структурата на културния маршрут.  
(1) Проучване – събиране на информация за културен маршрут в 
историческия град. Моделът конкретизира търсенето на целеви данни 
(картографски, илюстративни, писмени, орални) за елементите и 
взаимоотношенията в структурата на маршрута с отношение към 
пространствения контекст. Чрез историческа информация се набавят данни 
за основни параметри, които предполагаемо са повлияли формирането на 
културен маршрут в историческия град: исторически пътища и 
традиционни направления, минавали покрай или в рамките на 
разглежданото селище; историческо развитие на селището, традиционни 
функции; значими исторически събития и ярки личности; градски 
традиции; етимология и легенди. Актуалната информация е насочена към: 
улично-квартална и комуникационна структура на историческия град; 
състояние на припознати днес културни ценности и природни 
характеристики; функции; съвременни градски традиции. Субективната 
информация (формирането на лично впечатление) изяснява: характерни 
погледи; незащитени ценностни елементи – потенциални части от 
системата на градския културен маршрут; градски ритъм; градска памет.  
(2) Разкриване на научната и културна характеристика – анализ на 
културния маршрут в историческия град. Предлага се да стъпи на анализ, 
при който частите на цялото се изследват в непрекъсната връзка с 
интегралната културна система. Той преминава последователно през 
определяне на традиционното направление, разнообразните 
взаимоотношения и ценностните елементи (като поддържа връзка с 
пространствения контекст). Предложената логическа последователност е 
чисто методическа и е свързана с улесняване на процеса на систематизиране 
на структурата на културния маршрут в историческия град. 
(3) Документиране на културния маршрут в историческия град. Отразява 
логиката на системата и се извършва паралелно с анализа като 
препоръчително следва последователността: елементи – взаимоотношения 
– граница/контекст. Същността на културния маршрут в историческия 
град на комплексна система, изисква специализирано документиране с 
водещо начало картографирането – локализирането на всички елементи в 
системата, чрез използване на картни (пространствени) данни. Към всеки 
ситуиран елемент се „прикрепят” допълнителни (таблични) данни от 
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всякакъв тип – текстови, векторни, растерни, видео, звук и други. Възможно 
е една единица допълнителни данни да се отнася към повече от един 
елемент на системата. Така, чрез обвързване на таблични данни биха могли 
да се документират и взаимоотношенията в рамките на маршрута. 
Пространственият контекст се документира както картографски, така и 
таблично. Съвременните информационни технологии дават на практика 
неограничени средства, които могат да подпомогнат процеса на 
документиране, а заедно с това и да улеснят анализа на комплексната 
ценност. Една възможност са географските информационни системи. Те 
могат да осигурят гъвкава, отворена за модификации електронна система, 
която да позволява бърз достъп и перманентна актуализация на данните.  
Резултат от изучаването е систематизирано описание на културния 
маршрут в историческия град, чрез което той е способен да разкрие 
своите ценностни характеристики. 
3.3.3. Оценка на културни маршрути в историческия град 
Цел на оценката е да дефинира ценностните характеристики, заради 
които културният маршрут в историческия град следва да бъде защитен, 
и така да отговори на въпроса защо е необходимо да го опазваме.  
Същността на оценяването се състои във възможно най-обективно и 
научно-обосновано извеждане на значимостта (въз основа на конкретните 
специфични стойности) и „установяване на признаци на изследвания 
обект като недвижима културна ценност“ (ЗКН). Дейността включва също 
и дефиниране на вида на културния маршрут в историческия град.   
(1) Оценка на културния маршрут в историческия град. Следва да 
определи значимостта на културния маршрут в историческия град в 
контекста на нейната относителна изменяемост. Тази характеристика на 
променливост е особено съществена, защото тя е заложена в същността на 
обекта и се отразява чрез качествата на неговата система. В този смисъл, 
културният маршрут в историческия град подлежи на преоценка 
(базирана и на съответното допълване на фазата по изучаване).  
От съществено значение е системата от критерии за оценка, адекватно да 
отговаря на същността на културния маршрут в историческия град – 
система от елементи и взаимоотношения с определени качества. Тя е 
разработена въз основа на изведените в настоящото изследване разбирания 
за този вид ценност. Предлагат се две основни нива на оценка.    
I ниво – оценка на качествата на системата културен маршрут в историческия град 
Това ниво носи по-голяма тежест при обобщаването на ценностните 
характеристики и установяването на значимостта. Предлагат се пет групи 
критерии, кореспондиращи на качествата на културния маршрут в историческия 
град като система. Всяка група включва съответни подгрупи критерии, 
прецизиращи различни аспекти на оценяваното качество, и величини, с 
които се дава оценката. За всяка подгрупа се описват мотивите за избор на 
дадената величина – висока (В), средна (С), ниска (Н), липсва (Л). 
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I ГРУПА КРИТЕРИИ 
ЖИЗНЕНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 
 Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина В С Н Л 

 

1. Честота на културния обмен (във времето и в пространството) в 
структурата 

■    

2. Степен на отражение на процесите на обмен и разнообразните 
културни натрупвания в структурата на маршрута  

  ■  

3. Съвременно значение на културния маршрут за ползвателите му и 
за жителите на историческия град  

   ■ 

4. Степен на развитие във времето на културния маршрут в историческия 
град и генериране (прибавяне) на нови елементи и взаимоотношения 

 ■   

 

II ГРУПА КРИТЕРИИ 
АВТЕНТИЧНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

 

1. Автентичност на значението на маршрута за ползватели и жители  ■   
2. Автентичност на пространствените взаимоотношения    ■  
3. Автентичност на историческите (времевите) взаимоотношения    ■  
4. Автентичност на функционалните взаимоотношения  ■    
5. Автентичност на традиционните направления   ■   
6. Автентичност на ценностните елементи в структурата на маршрута   ■   

 

III ГРУПА КРИТЕРИИ 
ВРЪЗКИ С ДРУГИ КУЛТУРНИ СИСТЕМИ 

 

1. Участие в структурата на културни пътища от по-високо 
териториално ниво 

 ■   

2. Участие в структурата на системи от по-високо териториално ниво    ■ 
3. Участие на културни системи от по-ниско териториално ниво в 

структурата на културния маршрут в историческия град 
   ■ 

 

IV ГРУПА КРИТЕРИИ 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

 

1. Степен на изява/поддържане на първоначалното предназначение ■    
2. Степен на изява/поддържане на традиционна (-и) функция (-и)   ■  
3. Степен/интензивност на стимулиране/формиране на нови функции   ■  

 

V ГРУПА КРИТЕРИИ 
ИНТЕГРИТЕТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

 

1. Изява на взаимоотношения между материални и нематериални елементи ■    
2. Изява на взаимоотношения между културни и природни елементи  ■   
3. Изява на взаимоотношения между исторически пластове   ■  
4. Изява на взаимоотношения между наследство, образование и наука  ■   
5. Изява на взаимоотношения между функционалните подсистеми   ■  
6. Изява на взаимоотношения между културно наследство и туризъм   ■  
7. Изява на взаимоотношения между опазване и развитие   ■  
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II ниво – оценка на качествата на елементите в структурата на системата 
културен маршрут в историческия град 
На това ниво се оценяват разнообразните видове елементи на база на 
адекватни на тяхната ценност критерии – т.е. групите критерии следва да 
кореспондират на качествата на елементите в структурата на културните 
маршрути в историческия град – традиционно направление, културни 
(материални и нематериални; недвижими и движими) ценности и 
природни характеристики. Но независимо от използваната критериална 
система, е необходимо да се оценят също и ролята им в структурата на 
маршрута и приносът за изявата на обмена по протежението му.  
(2) Дефиниране на вида на културния маршрут в историческия град. 
Определянето на вида е в пряка зависимост от резултатите от оценката на 
качествата от първо ниво и има значение за установяването на 
категорията на маршрута съгласно ЗКН. Видовата принадлежност 
предполага очертаването на специфични насоки при следващите стъпки 
за опазване на културния маршрут – неговата защита (например при 
изготвянето на предписанията за опазване) и прилагането на 
разнообразни професионални дейности при неговите използване и изява. 
Резултат от оценката – последна стъпка в процеса на идентификация – е 
осигуряване на научно-обоснована основа за предложение за: 

 класификация (според принадлежността към определен 
исторически период3) и категория на културния маршрут в 
историческия град във връзка с предоставяне на статут на 
недвижима културна ценност;  

 режими за неговото опазване. 
В модела са указвани ключови връзки между унифицираните фишове 
(съгласно Наредба № Н-12 към ЗКН, в които се обобщават резултатите от 
идентификацията) и развитата в настоящото изследване система за 
оценка на културен маршрут в историческия град. Разработеният модел е 
представен и графично (фиг.3.32).  
Приложимостта на модела е илюстрирана с три конкретни примера в 
ПРИЛОЖЕНИЕ I. САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АВТОРА:  

 Калиница – културен маршрут в Асеновград (2010); 
 Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария 

град на Несебър (2011); 
 София – поликултурно средище (2012).  

Избраните примери представят различни по своята големина и 
характеристики селища. Стремежът на автора при подбора е обхващане 
на разнообразни по своя вид културни маршрути в историческия град. 
                                                 
3 Във връзка със своята комплексна същност, културният маршрут в историческия град се 
класифицира като културна ценност: културен маршрут според научната и културна 
област, към която се отнася (чл.47, ЗКН); и групова – комплекс според пространствената 
структура и териториалния обхват (чл.48, ЗКН).     
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Фиг.3.32. Модел за идентификация на културен маршрут в историческия град 
© Схема: арх. Доника Георгиева 
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3.4. ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 
Защитата на културните маршрути в историческия град се разбира като 
процес, осигуряващ баланс между съхраняване и обогатяване на ценностните 
му характеристики. С оглед на спецификата на обекта могат да се изведат два 
ключови аспекта за адекватната му защита – различните процеси в селището 
и ползвателите на маршрута и жителите (двигатели на тези процеси).  
3.4.1. Юридическа защита 
Юридическата защита на културния маршрут в историческия град се 
осигурява съгласно Закона за културното наследство с акта на  предоставянето 
му на статут на недвижима културна ценност. Често някои от елементите му 
са самостоятелно защитени или пък обхватът му попада в групова ценност. 
Този факт, обаче, не може да замести юридическата защита на маршрута в 
неговата цялост. Подобен подход крие два основни риска: да бъдат загубени 
ключови елементи/взаимоотношения, които изявяват своята значимост 
само в рамките на цялото; да не бъдат отчетени специфични 
характеристики на защитени ценности във връзка с ролята им в системата.  
3.4.2. Териториалноустройствена защита 
Тази защита на културния маршрут в историческия град се осигурява 
съгласно Закона за културното наследство и в пряка връзка с него – съгласно 
Закона за устройство на територията. Водеща роля имат режимите за 
опазване, които следва да отчитат комплексната същност маршрута и 
адекватно да отразяват и аспектите на нематериалното и движимото 
наследство, които той интегрира. Заедно с това, трябва да отразяват 
продължаващото развитие на маршрута и потенциалното му обогатяване 
като определят не само ограничители с оглед съхраняване на ценностни 
характеристики, но и насоки за стимулиране на обмен. Устройствените 
схеми и планове се съобразяват с установените режими за опазване. Но 
днес, в началото на процеса на идентификация на културните маршрути 
в историческия град у нас, те могат да изиграят ключова роля при 
затвърждаването им като интегрална част от културното наследство на 
селищата. Аналогично, плановете за опазване и управление могат да 
индикират наличие на културен маршрут в историческия град. В 
допълнение, те са в състояние да координират идентификацията и 
защитата със следващите стъпки в процеса на опазване. Това е и 
инструментът, който може да дефинира конкретни стимули за местното 
население за подпомагане на защитата на ценностните характеристики. 
3.4.3. Договорна защита 
Ценностните характеристики на културните маршрути в историческия 
град са пряко свързани с отношението на ползватели и жители, които чрез 
своите действия поддържат жизнеността му и всъщност защитават негови 
стойности. В България те все още не се разглеждат като акт на защита, но 
на практика съществуват и биха могли да се стимулират чрез 
разпространената в международната практика договорна защита.   
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ГЛАВА 4.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ И 
СЪВРЕМЕННА ИЗЯВА НА КУЛТУРНИТЕ 
МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

4.1. УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪВРЕМЕННА ИЗЯВА, 
ДОСТЪПНОСТ – СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

В качеството си на териториално обособен елемент, културният маршрут 
в историческия град би могъл да допринесе за развитието на селището 
чрез осигуряването на неговите устойчиво използване, съвременна изява 
и достъпност (фиг.4.1).  

 
Фиг.4.1. Устойчиво използване, съвременна изява и достъпност в контекста на наследството  
© Схема: арх. Доника Георгиева  

4.1.1. Устойчиво използване 
Устойчивото използване на културното наследство е начин за неговото 
третиране с цел социално и икономическо развитие, при опазване на 
околната среда и чрез който се подчертава ролята на наследството за 
формирането на идентичността, приемствеността и хармонията на мястото.  
Устойчивото използване на културния маршрут в историческия град 
може (и трябва) да се търси в почти всички аспекти на жизнената ни среда. 
Ключова особеност е преплитането със системата на селището. Често 
елементите в структурата на маршрута имат своето индивидуално място в 
контекста на съвременните градски функции. Когато то не е обвързано със 
системата на маршрута, предизвикателството е в откриването на 
възможности за съчетаване на съществуващата функция с допълваща 
такава в отговор на принадлежността на обекта към културния маршрут. А 
в случай, че функционалността на елементите е запазила ценностната си 
принадлежност към структурата на маршрута, предизвикателството е в 
съхраняване на предназначението и търсене на разумен баланс при едно 
потенциално преустройство. Друга особеност е двустранната връзка 
ценностна характеристика – съвременна използваемост. Във времето 
структурата на маршрута се трансформира – елементите придобиват 
други качества, някои остават неизползвани. Решението дали да се търси 
подходяща функция или да се разкрие естественото отмиране на елемента 
е въпрос на познаване на характеристиките на маршрута и на културните, 
социалните и икономическите процеси на съответното време.  
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4.1.2. Съвременна изява 
Съвременната изява на културното наследство представлява комплексен 
подход за проявлението на разнообразните му ценностни характеристики 
в средата, интегриращ конвенционални и алтернативни средства, широко 
установени и нови технологии, директна и индиректна намеса в обекта на 
културното наследство и неговата среда.  
Съвременната изява на културния маршрут в историческия град следва 
да кореспондира на неговата същност на интегрална, комплексна и 
динамична система. Тук не е достатъчно да се интерпретират единствено 
елементите в неговата структура, а е необходимо да се представят и 
техните взаимоотношения и контекстът, в който те живеят. Само по този 
начин културният маршрут в историческия град може да разкрие 
същността си на носител на обмен, развитие, локален начин на живот. На 
разнообразието от типове ценности и взаимоотношения в структурата на 
културния маршрут в историческия град могат да отговорят разнообразни 
средства за изява. Например, най-често традиционните направления се 
интерпретират със знаци в настилката. Предизвикателствата са по-големи 
при изявата на нематериалните ценности и различните взаимоотношения. 
Предвид прилагането им към културна ценност – система, избраните за 
конкретния случай средства следва също да се разглеждат като система от 
начини за изява, чието интегрално действие да осигури достъпен и осезаем 
израз на качествата на културния маршрут. 
4.1.3. Достъпност 
Достъпността до културното наследство е осигуряването на възможност всеки 
– независимо от социален или етнически произход, образование или възраст, 
езикова или професионална нагласа – да открие и преживее мястото, да 
разбере наследството по свой собствен уникален начин. В този смисъл 
достъпността не се изчерпва само с чисто физическата гледна точка, а 
включва и аспектите на познанието (да получим знания за обекта, поднесени 
по разнообразни начини) и на ползването (да си послужим с обекта).  
Достъпността до културния маршрут в историческия град следва да се 
гради върху взаимозависимостта ценностни характеристики – 
ползватели на маршрута. В същността на някои маршрути е заложена 
необходимостта от лесна достъпност (миграционни, търговски), други 
изискват зрелищност и пълна отвореност към всички (кралски, военни, 
мисионерски), а трети са пътища на самопознаване за ограничена група 
хора с определени вярвания (поклоннически). Това определя 
осигуряването на достъпност до културния маршрут в историческия град 
като деликатна задача – потенциал във връзка с по-доброто развитие на 
средата, но в същото време и риск за загуба на уникални характеристики. 
Ето защо тя би трябвало да се проявява по-скоро като стимулиране на 
модел на поведение, чрез който да се регулират решенията за осигуряване 
на адекватна достъпност във връзка със специфичните характеристики на 
разглеждания маршрут. 



АВТОРЕФЕРАТ 

34              ДОНИКА ГЕОРГИЕВА 

4.2. ПРИНЦИПИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪВРЕМЕННА 
ИЗЯВА НА КУЛТУРЕН МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

Изведените особености, както и комплексният и динамичен характер на 
системата, поради който различните професионални дейности рядко 
могат да бъдат провеждани едновременно, налагат извеждането на 
принципи за устойчиво използване и съвременна изява на културния 
маршрут в историческия град.   
Основна цел на принципите е гарантирането на съхраняването на 
същността на системата и стимулирането на непрекъснатото й 
обогатяване. Пречупването на всяка намеса през такива принципи ще 
осигури адекватен подход, независимо от конкретните инструменти, от 
интегралното им прилагане или пунктово реализиране (фиг.4.17).  

 
Фиг.4.17. Мястото на принципите за устойчиво използване и съвременна изява в процеса 
на дефиниране на подходяща намеса в културния маршрут в историческия град   
© Схема: арх. Доника Георгиева  

Принцип 1 – ГЪВКАВОСТ. Прилагането на принципа дава възможности 
за разнообразни виждания във всички сфери на жизнената среда, което 
практически стои в основата на разбиранията за културния маршрут в 
историческия град като динамична ценност. Принципът в най-висока 
степен гарантира жизнеността на маршрута.  
Принцип 2 – ИНТЕГРАЛНОСТ. Прилагането му визира планирането на 
намеса да съчетава дейности и средства за използване и изява, 
произтичащи от едно или повече от взаимоотношенията, поддържани от 
маршрута. Принципът в най-висока степен е обвързан с връзките с други 
културни системи (уважението към тяхната логика) и с интегритета 
(включително и културна съгласуваност при взимането на решения). 
Принцип 3 – АСОЦИАТИВНОСТ. Прилагането на принципа е пряко 
свързано с подтекста, предназначението, функцията, тематиката и 
разбиранията на хората за тях. Принципът в най-високо степен гарантира 
автентичността и функционалността.  
Макар всеки принцип да поддържа по-пряко конкретно качество на 
маршрута, неговото прилагане потенциално въздейства и върху другите. 
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Принципи 
Качества ГЪВКАВОСТ ИНТЕГРАЛНОСТ АСОЦИАТИВНОСТ 

 

 
 

Жизненост 

уважение и адаптивност 
към  процесите на 
обмен и стимулиране на 
продължаващото 
обогатяване на 
културните 
натрупвания и 
развитието във времето 

обвързване на 
разнообразни 
дейности/средства за 
използване и изява по 
протежение на 
маршрута  

насърчаване на участието 
и отговорността на 
ползвателите/жителите 
на историческия град в 
процесите на обмен и 
предаване на 
колективната памет на 
бъдещите поколения 

 

 
 

Автентичност 

отвореност към 
разнообразни  
проявления на 
автентичността в 
пространството, 
времето и културното 
познание 

 

съчетаване на  
различните видове 
автентичност 

разширяване на 
знанията за културния 
маршрут в историческия 
град и стимулиране на 
колективното и 
индивидуалното чувство 
за автентичност (-и)  

 

 

Връзки  
с други 
културни 
системи 

допускане (регулирано) 
и подпомагане на 
приноса на свързани 
културни системи 

съгласуване на 
действията на 
различните 
териториални нива и 
контролиране на 
потенциални 
негативни влияния   

укрепване на 
културната увереност и 
съхранение на връзките 
с местните културни 
особености, независимо 
от обогатяването им при 
среща с други култури 

 

 
 

Функционалност 

 

приспособимост към 
съвременни изражения 
на функции, традиции 
и културни теми 

 

 
насърчаване на 
цялостна и 
последователно 
провеждана 
функционалност 

насочване на 
вниманието към 
посланието на 
културния маршрут в 
историческия град и 
вдъхновяване на 
функции, асоциирани 
с носените ценностни 
характеристики 

 

 
 
Интегритет 

перманентно 
усъвършенстване на 
механизмите за 
управление и 
сътрудничество и 
поощряване на обмена 
на идеи и опит в 
различни сфери 

координирано и 
балансирано 
възползване от 
многостранните 
взаимоотношения и 
задвижване на 
ефективно съвместно 
действие на различни 
сфери    

подпомагане на 
свързаността между 
заобикалящата ни 
среда, разнообразните 
представи и културния 
обмен и провокиране на 
креативност и нови 
концепции 

Предложените принципи отговорят на комплексния характер на ценността 
и са основа при избора на адекватни начини за устойчиво използване и 
средства за съвременна изява на динамичната структура на системата 
културен маршрут в историческия град и на нейните качества. Приложими са 
към всички потенциални дейности: локални и/или комплексни. Следването 
им във всички етапи и териториални нива е „застраховката“ за 
съхраняването на характеристиките на цялата система. Конкретното им 
прилагане очертава възможността и за разработката на специализиран 
инструмент с цел осигуряване на интегралното им действие. 
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4.3. СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСЕРВАЦИОНЕН ПЛАН НА КУЛТУРЕН 
МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД  

4.3.1. Същност, цел и предмет на специализирания консервационен план 
Във връзка с изискванията към търсения инструмент са систематизирани 
пет особености, подчинени на качествата на системата културен маршрут 
в историческия град. Като подходящ се очертава консервационният план – 
широко установен в международната практика, но все още 
нерегламентиран у нас. Той се разглежда в качеството му на оперативен 
документ, допълващ и работещ в синхрон с определените със 
законодателна рамка у нас възможности за опазване и защита.  
Основна цел на специализирания консервационен план на културен 
маршрут в историческия град е създаване на гъвкава, интегрална и 
асоциативна система от дейности, конкретни идеи и насоки за тяхното 
осъществяване, която да гарантира устойчивото използване и 
съвременната изява на структурата и качествата на културната 
система при осигуряване на възможности за продължаване на 
процесите на обмен и за стимулиране на естествената динамичност.4     
Специфичните взаимосвързани цели на специализирания 
консервационен план на културен маршрут в историческия град са 
свързани с осигуряването на: 

(1) необходимата практическа съгласуваност между различните 
видове защита на ценността;  
(2) баланс между възможностите за активно участие на ценността в 
живота на историческия град и ограничителите при реалните 
начини за използването й; 
(3) адекватна на конкретните ценностни характеристики достъпност;  
(4) възможности за активно участие на ползвателите/местната 
общност в процесите на цялостно опазване и управление на 
ценността, особено по отношение на обогатяването й; 
(5) времева координация на реализацията и/или въвеждането на 
намеси/дейности.  

Предмет на специализирания консервационен план на културен 
маршрут в историческия град са всички взаимосвързани дейности, 
гарантиращи защитата, устойчивото използване и съвременната изява на 
ценността. Той следва да предложи: конкретни устройствени решения; 
реално изпълними инвестиционни проекти; организирането на 
постоянни и/или спорадични активности в сферите на културата, 
образованието, туризма и други. Заедно с това, планът трябва да установи 
механизмите на своето прилагане (управление и мониторинг) в 
координация със съществуващите инструменти.  
                                                 
4 В контекста на разглежданата проблематика, прилагателното „специализиран“ е 
приложено, за да укаже ориентацията в по-тясна област на културното наследство.     
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4.3.2. Подход и обхват на специализирания консервационен план на 
културен маршрут в историческия град 
Подходът при изготвянето на специализирания консервационен план 
синтезира устройствения подход към интегралната система на маршрута с 
индивидуалния – към всеки един от елементите й неговата роля в общата 
структура. Въпреки отсъствието (към момента) на такъв регламентиран 
инструмент, България има известен натрупан опит в тази област.  
Подходът към разработването на специализиран консервационен план на 
културен маршрут в историческия град следва общата методика на този 
вид оперативен документ (прилагана на международно ниво и по 
същество следвана при подхода към обекти на културното наследство и у 
нас). В допълнение, спецификата на разглежданата ценност изисква 
постоянното придържане в процеса на работа към три основни максими:  

 комплексност – обхващане на разнообразните аспекти на системата, 
с акцент при интегрирането на нематериалните проявления по 
протежение на маршрута и конкретните функционалност и 
ангажираност на ползвателите, свързани с тях; 

 системност – от общото към частното, а именно от ролята и 
качествата на системата в историческия град към ролята и 
качествата на отделните елементи в структурата й; 

 взаимообвързаност – двупосочни взаимодействия със 
съществуващите (както и предстоящите) планови инструменти и 
документи, засягащи  ценността.  

Обхватът на специализирания консервационен план се определя 
индивидуално за различните маршрути в пряка връзка с конкретните им 
ценностни характеристики и вид. Разграничават се три вида обхват.  

(1) Териториален обхват – определя се от регламентираните (съгласно 
ЗКН) граници и охранителна зона на недвижимата културна ценност. 
Но е възможно и допълнително прецизиране на териториалния 
обхват, мотивирано от определена характеристика.  

(2) Съдържателен обхват – определя се от типологията на всички 
необходими намеси във връзка със съдържанието на маршрута. 
Тясно се влияе от териториалния обхват. Обвързан е също със 
състоянието на структурните единици и качествата на системата с 
пряко отношение към предвижданите интервенции.     

(3) Времеви обхват – определя се от необходимия период за реализация 
на предвижданите проектни намерения и/или прилагане на 
предлаганите дейности. Той е в правопропорционална зависимост 
със съдържателния и териториалния обхват и се влияе и от степента 
на жизненост на системата.  

Конкретният обхват на специализирания консервационен план на даден 
културен маршрут в историческия град се прецизира постъпателно в 
процеса на неговата разработка. Като отправна точка може да се приеме 
териториалният обхват (границата) в рамките на пространствения контекст. 
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4.4. МОДЕЛ ЗА РАЗРАБОТКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
КОНСЕРВАЦИОНЕН ПЛАН НА КУЛТУРЕН МАРШРУТ В 
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД 

Разработеният модел прилага логиката на консервационните планове в 
световен мащаб, но с акцент върху специфичните аспекти, които този 
инструмент задължително да интегрира предвид ценностните 
характеристики на културния маршрут в историческия град. Във всяка 
фаза се отчитат няколко взаимосвързани нива/аспекта (изхождащи от и 
осигуряващи непрекъснатото придържане към трите максими на подхода 
към консервационен план на културен маршрут): 

 културният маршрут в историческия град в неговата цялост; 
 елементи и взаимоотношения на културния маршрут; 
 ползватели и потребители на културния маршрут в историческия 
град, жители на селището5; 

 активности по протежение на културния маршрут в историческия град; 
 съществуващи механизми: мерки и инструменти за защита, 
развитие, използване, изява и други документи. 

4.4.1. Разбиране на културния маршрут в историческия град – представа 
за културната ценност, описание и информационна осигуреност  
Цел на тази фаза е обективно представяне на разбирането за маршрута 
днес чрез набиране на наличната информация за него в три направления. 
Същността на фазата включва систематизиране на пълна информация за 
културния маршрут в историческия град. Въпреки че по същество голяма 
част от тази информация е събрана и анализирана в процеса на 
идентификация, тази стъпка е от ключово значение за разбирането на 
настоящия контекст на маршрута. Възможно е, например, да е нужна 
актуализация във връзка с настъпили промени.  
(1) Описание на културния маршрут в историческия град. Включва 
въвеждащо представяне на петте взаимосвързани нива/аспекта и изготвянето 
на документално-информационен справочник за всеки елемент.  
(2) Историческо развитие на културния маршрут в историческия град. 
Разглежда първопричините за възникване на маршрута и 
последователността на настъпвалите промени във връзка с пространствения 
и социален контекст на селището за съответния период.  
(3) Законодателна рамка. Систематизират се всички съществуващи 
действащи устройствени инструменти и планови документи с отношение 
към културния маршрут в историческия град.  
Резултат от първата фаза е изчерпателен набор от данни – основа за 
провеждане на коректен подход при разработването на следващите фази. 
                                                 
5 Под ползватели на културния маршрут в историческия град се разбират хората, които са 
„причина“ за неговото зараждане, съществуване и формиране на качества му. Потребителите 
са „външни“ за маршрута посетители, за които същността на ценността не е част от техния 
живот. Сред жителите на историческия град може да има и ползвателите, и потребители.                            
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4.4.2. Оценка на значимостта на културния маршрут в историческия град 
Цел на оценката на значимостта е открояване на начина, по който 
възприемаме маршрута в пряка връзка с идеологията на нашето време.  
Същността на фазата се състои в извеждане на точна преценка на това 
защо и по какъв начин културният маршрут в историческия град е важен 
за нас. Структурира се в три части, като се прави връзка със съществуващи 
инструменти/документи и се ползват изведени анализи. 
(1) Обща оценка на значимостта на културния маршрут в историческия 
град. Откроява различните видове значимост на маршрута в неговата 
цялост: историческа, пространствена, естетическа, научна, функционална, 
социална, символна, икономическа. За всеки вид се дефинира кои 
конкретни елементи го поддържат.  
(2) Оценка на значимостта на елементите в структурата на културния 
маршрут в историческия град. Дефинират се онези характеристики на 
елементите, които поддържат значимостта на системата на маршрута.  
(3) Степени на значимост – дефиниране на зони и елементи, изразители 
на значимостта в различни степени и открояване на потенциални 
възможности. Въз основа на изведените оценки се определя видът (или 
видовете) значимост с водещо значение за маршрута. А с помощта на 
„разрези“ по видове значимост се дефинират зони и елементи с различна 
степен на значимост: изключителна (решаваща); определяща (водеща); 
известна (вторична); ограничена (минимална). Указват се и натрапчиви 
зони/елементи, които в настоящия си вид имат или могат да имат 
неблагоприятен ефект върху значимостта на маршрута. 
Резултат от фазата е ясна представа за видовете и степените значимост в 
рамките на културния маршрут в историческия град – основни 
ограничители при планирането на намеси, но и извор на възможности 
(идеи) за развитие, инспирирани от същността на ценността.  
4.4.3. Оценка на състоянието на културния маршрут в историческия 
град и на въздействията върху неговата значимост 
Цел на тази фаза е очертаване на аспектите, които въздействат върху 
значимостта, с фокус върху нейната уязвимост, въз основа на съществуващото 
състояние и на наличните намерения за планирано развитие. 
Същността на фазата се състои в анализ на различни фактори, 
въздействащи върху значимостта на маршрута: физическо състояние; 
трансформации; законодателен контекст; намерения за развитие; 
собственост; използваемост; изява; достъпност; обществена значимост; 
други. Тези аспекти се оценяват (въз основа на подходяща критериална 
система) и за всеки един се резюмират: (а) реални нужди и потребности; 
(б) съществуващи конфликтни моменти и потенциални заплахи.  
Резултат от оценката на състоянието е описание на естеството и точното 
локализиране на очакванията за ролята на културния маршрут в 
историческия град и на заплахите за неговата значимост.   
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4.4.4. Консервационна концепция – стратегия за поддържане на 
значимостта на културния маршрут в историческия град 
Цел на фазата е съхраняване на стойностните характеристики на 
маршрута паралелно с неговите използване, изява и обогатяване.  
Същността на фазата се състои в определянето на стратегия за поддържане 
на значимостта на културния маршрут в историческия град, която дефинира 
подход за цялостно развитие и конкретни предложения за намеси.   
(1) Обща консервационна концепция. Установяват се ключовите насоки за 
поддържане на значимостта и за развитие на маршрута с прилагане на 
принципите за устойчиво използване и съвременна изява и при 
максимално възползване от качествата на системата. Структурира се в три 
групи, закономерно произтичащи една от друга: стратегия за общото 
послание на маршрута; философия на съвременната намеса; и визия за цялостна 
организация на културния маршрут в историческия град. 
(2) Идентификация на подходящите интервенции в рамките на системата 
културен маршрут в историческия град – оценка на въздействието. 
Дефинират се средствата за постигане на целите и намеренията на 
общата консервационна концепция на двете основни териториални нива 
– това на целия маршрут и на отделните негови елементи. За всеки 
предложен проект/програма се прилага оценка на въздействието, 
установяваща потенциалната му ефективност. 
(3) Консервационна програма за прилагане на предложените 
интервенции и проекти в рамките на системата културен маршрут в 
историческия град. Разработва се точен времеви график, отчитащ 
необходимата технологична последователност при изпълнението. 
(4) План-график за осъществяване на редовна поддръжка в рамките на 
системата културен маршрут в историческия град. Указва дейностите за 
осъществяване на непрекъсната грижа за елементите на маршрута и 
тяхната среда, както и ориентировъчните периоди за провеждането й. 
Резултат от тази фаза е логически обвързана система от дейности, чието 
прилагане гарантира постигането на основната цел на консервационния 
план. Като последица могат да произтекат и предложения за изменение 
на съществуващи/предстоящи инструменти, проекти и документи и да се 
стимулира положителна реакция и на други механизми в селището.  
4.4.5. Изпълнение и преразглеждане на специализирания 
консервационен план на културен маршрут в историческия град 
Систематизирани са три ключови аспекта при изпълнението на плана, 
препоръчвани в международните документи: използване/осъществяване; 
средства за разпространение; периоди за преразглеждане/актуализиране. 
Моделът е систематизиран графично (фиг.4.32), а неговата приложимост 
предстои да бъде проверена в практиката. Подобен подход е използван 
при разработката на Специализирана схема за устройство на културно-
туристически маршрут „Духовен път“ (ПРИЛОЖЕНИЕ II.).  
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Фиг.4.32. Модел за разработка на специализиран консервационен план на културен 
маршрут в историческия град 
© Схема: арх. Доника Георгиева 
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4.5. КУЛТУРНИЯТ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД КАТО 
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ  

Възможностите за устойчивото използване и съвременна изява на 
културния маршрут в историческия град за целите на културния туризъм 
са разгледани самостоятелно. Потенциалът за формиране на ефективен и 
конкурентноспособен културно-туристически продукт около културен 
маршрут в историческия град е заложен в самото естество на 
комплексната и динамична система на маршрута.   
На първо място културният маршрут в историческия град притежава 
предимството да интегрира в своята културна структура обекти и услуги, 
считани приоритетно за туристически компоненти – например негов 
елемент може да участва като място за настаняване или за търговия в 
рамките на логиката на ценността.  
На второ място културният маршрут в историческия град е закодирал в 
своите качества капацитет да се превърне в цялостно интерактивно събитие. 
Самото зараждане на маршрута е провокирано от история, а развитието му 
е нейният разказ. Продължаващият културен обмен по неговото 
протежение, поддържан от ползвателите му гарантират живо и оригинално 
изживяване. А усещането за личен принос в този обмен – удовлетворение.  
На трето място културният маршрут в историческия град в качеството си 
на културно-туристически продукт е способен да „излезе“ извън 
пределите на селището (когато е фрагмент от културен път на по-високо 
териториално ниво) и да обхване по-широк туристически пазар. 
Разбира се, културно-туристическият продукт, организиран около 
културния маршрут в историческия град не е даденост. Той подлежи на 
изграждане и управление, въз основа на конкретните характеристики на 
културната ценност. За тази цел се предлага точната идентификация на: 
териториалната, тематична и йерархична структура на културно-
туристическия продукт; взаимоотношенията му с функционалните 
системи в устройството на градския организъм; връзките с по-високите 
териториалноустройствени нива. Тази логика е проведена в Предложение за 
формиране на мрежа от локални/градски културни маршрути във връзка с 
туризма в Пловдив, а в проучването Велико Търново: място на територията в 
гео-културния контекст е търсено интегрирането на потенциални 
културни маршрути в устройствената политика (ПРИЛОЖЕНИЕ II). 
Развитието на културно-туристически продукт около културен маршрут в 
историческия град може да предизвика редица позитивни ефекти: 
стимулиране на продължаващия културен обмен; насърчаване на 
интуитивното разбиране на културното значение на наследството на 
историческия град днес; подобряване на социално-икономическото 
развитие. Но заедно с това не бива да се игнорират и потенциалните 
негативни ефекти от нерегулираното навлизане на туризма в градския 
живот, което може да доведе до обезличаване на значимостта, дори до загуба 
на ценностни характеристики, а оттам и до „отблъскване“ на посетителите. 
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ГЛАВА 5.  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ, ПРИНОСИ И  
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ   

5.1. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 
В нашия бързо развиващ се свят на разнообразни ценности и разбирания 
не е възможно да се постави дефинитивна граница между културното 
наследство и „днес“. Защото наследството е част от непрекъснатия 
историческия процес и опазването му трябва да се стреми да отговори на 
постоянно променящите се социални и културни условия.  
В този контекст, нашето общество припознава пътя като социална и 
културна проява и установява културния маршрут като вид културно 
наследство. Спецификата му изхожда от факта, че неговите ценностни 
характеристики се осмислят от акта на движение по него (понякога само в 
точно определен период). Именно затова широко приетият термин е 
маршрут, който интегрира и аспекта на символното значение на пътя и 
смисъла на пътуването (за разлика от път, който се свързва единствено с 
материалната същност на дадено трасе).   
Във връзка с поставените в началото на изследването цели и задачи и въз 
основа на проведените проучвания, изведените определения и 
класификации и разработените модели могат да се направят следните 
обобщени изводи.   

1. Културният маршрут в историческия град отразява разбирането за 
културното наследство като динамичен процес. Той е културна ценност, 
която може да бъде открита в историческия град и която представя 
значението на част от разнообразните елементи и взаимоотношения на 
града в друга светлина – като цялостна система, организирана около 
исторически формирано традиционно направление. Нещо повече – той е 
ценност, която продължава своето развитие и обогатяване под 
въздействието на непрекъснатите процеси на обмен по неговото 
протежение – ключови за разбирането на реципрочните влияния между 
различни култури във времето.  

2. Концепцията за културен маршрут в историческия град в 
качеството му на вид културно наследство, подлежащо на опазване, не 
трябва да се бърка с тази за туристически маршрут в селището, създаден с 
цел „обхождане“ на различни обекти (включително и такива, свързани 
пряко или косвено с наследството). Естествено, като всеки друг вид 
културно наследство, културният маршрут в историческия град може да 
бъде обект на културен туризъм. 

3. С оглед на особеностите на историческия град, културните 
маршрути в него притежават свои специфична същност и 
характеристики. Съдържанието им се определя от тяхната структура 
(ценностни елементи и разнообразни взаимоотношения между тях в 
рамките на пространствения контекст на селището) и носените от нея 
качества (жизненост; автентичност; връзки с други културни системи; 
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функционалност; интегритет). Класификацията на видовете културни 
маршрути в историческия град логично изхожда от качествата на 
системата: нейната жизненост; връзките й с културни пътища на по-
високи териториални нива; функциите или тематиката й.   

4. Комплексният и динамичен характер на културните маршрути в 
историческия град изисква специфичен подход при идентификацията. Тя 
следва да съчетае подходящи методи и критерии, които адекватно да 
обхванат разнообразието от елементи и взаимоотношения в тяхната 
интегралност и променливост. В същото време, в настоящия си вид 
Законът за културното наследство (и наредбите към него) не дава 
достатъчно ясни насоки за идентификацията на системата – първа и 
много отговорна стъпка, тъй като допуснати грешки на този етап се 
мултиплицират във всички следващи фази на опазване. За преодоляване 
на проблема е разработен модел за идентификация на културни 
маршрути в историческия град. Той конкретизира необходимите 
дейности в трите основни фази от процеса (издирване – изучаване – 
оценка), като отчита структурата и качествата на системата на маршрута 
и се базира на подход от общото към частното. Избрани са три 
исторически града (исторически центрове) в България – Асеновград, 
Несебър и София – върху които е приложен моделът. И трите примера 
изявиха наличие на културен маршрут в историческия град.     

5. За ефективната защита на културния маршрут в историческия град 
е необходимо интегрираното действие на различни видове защита, които 
да гарантират съхраняването на системата в нейната цялост (не само на 
отделни нейни елементи). Юридическата защита е основа за опазването, 
но предвид пространствената определеност на маршрута в селището, 
неговата комплексна същност и връзките, които прави с различните 
подсистеми на жизнената среда, водеща роля играе 
териториалноустройствената защита с всички нейни инструменти и 
механизми. В допълнение, във връзка с разширяващата се роля на 
обществото в процеса на опазване, нараства и значението на т.нар. 
договорна защита.   

6. Специфичните характеристики на културния маршрут в 
историческия град, рефлектират върху неговите устойчиво използване, 
съвременна изява и достъпност. Отличителни свойства при устойчивото 
му използване са преплитането на неговата система с тази на селището и 
двустранното динамично взаимовлияние между ценностните му 
характеристики и съвременната му използваемост. Предизвикателствата 
пред съвременната изява на културния маршрут в историческия град са 
свързани с интерпретацията и представянето на цялостната система – 
разнообразни елементи и взаимоотношения между тях, чрез които той 
разкрива своите качества. Тънкост при осигуряването на адекватна 
достъпност е взаимозависимостта между ценностните характеристики на 
маршрута и неговите ползватели.  
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7. Тези особености налагат извеждането на принципи за устойчиво 
използване и съвременна изява на културния маршрут в историческия 
град, които да подпомогнат неговото опазване като гарантират както 
съхраняването на същността на системата, така и и стимулирането на 
непрекъснатото й обогатяване на всички нейни нива. Изведени са три 
взаимообвързани водещи принципа: гъвкавост, интегралност и 
асоциативност. 

8. Прилагането на водещите принципи и реалното провеждане на 
координирани намеси в системата на културния маршрут в историческия 
град очертават възможността за използване на нов инструмент (допълващ и 
работещ в синхрон с регламентираните такива в нашето законодателство). 
Като подходящ специализиран инструмент се очертава консервационният 
план (все още нерегламентиран у нас). Въз основа на проучване на 
същността на този вид планове, са изведени отличителните особености във 
връзка с характера на културния маршрут в историческия град: основна цел 
и специфични взаимосвързани цели; предмет; подход; и обхват.  

9. На тази основа се предлага модел за разработка на специализиран 
консервационен план на културен маршрут в историческия град. С него 
се прецизират изискванията към този инструмент във връзка с 
характеристиките на маршрута. Разработва се в четири фази: разбиране 
на културния маршрут в историческия град; оценка на неговата 
значимост; оценка на състоянието му; и консервационна концепция. В 
заключение са систематизирани и три ключови аспекта на изпълнението 
и преразглеждането на плана (използване, разпространение и 
актуализиране).  

10. Възможностите за устойчивото използване и съвременна изява на 
културния маршрут в историческия град за целите на културния туризъм 
са разгледани самостоятелно, като е подчертано неговото участие в 
съществуващите механизми (мерки, инструменти, документи) на 
различни устройствени нива. Ефективността на културния маршрут в 
историческия град от гледна точка на туризма е закодирана в самата му 
същност и се изразява в: потенциала му да бъде дефиниран като цялостен 
и интегрален културно-туристически продукт, с водеща обединяваща 
роля на традиционното му направление; и свойството му да предложи 
интерактивно и уникално изживяване за посетителя – оригинална 
туристическа мотивация. Но наред с позитивните ефекти, не бива да се 
пренебрегват и потенциалните негативи от едно нерегулирано навлизане 
на туризма в живота на историческия град. 
С проведените изследвания и разработени предложения настоящият 
дисертационен труд прави първа стъпка в конкретизирането на 
необходимите дейности в системния процес на опазването на културния 
маршрут в историческия град – припознат като нов вид културно 
наследство. Той е отворен за бъдещи допълнения и модификации, 
произтичащи от други научни търсения и приложения в практиката.     
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5.2. НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
Трудът представлява първо изследване в областта на културните 
маршрути на най-ниското териториално ниво – в историческия град. Той 
поставя началото на опазването на този нов вид културно наследство у 
нас, съгласно Закона за културното наследство (ЗКН). Развитите модели 
предлагат основа за поредица от бъдещи разработки в тази сфера. В 
рамките на тази обща приносна характеристика, конкретните приноси 
могат да се систематизират в две групи – научни и приложни.   
Научни приноси 

1. Дефинирано е определение за културен маршрут в исторически град 
(в качеството му на културно наследство) на базата на проучване, анализ, 
оценка и съпоставка на досегашната международна и национална 
практика в тази област и изявяване на неговата същност на културна 
система. Предложени са графичен модел, изясняващ съдържанието на 
културния маршрут в историческия град, и система за класификация на 
видовете културни маршрути в историческия град. 

2. Изведен е модел за идентификация на културни маршрути в 
историческия град – методика в три фази: издирване, изучаване и защита, 
кореспондираща със съществуващите нормативни документи и 
приложима в рамките на законодателния контекст в Република България. 
Очертани са и особеностите във връзка с различните видове защита у нас.  

3. Изведен е модел за разработка на специализиран консервационен план на 
културен маршрут в историческия град – оперативен инструмент за 
устойчиво използване и съвременна изява на този вид наследство. 
Приложни приноси 

1. Изяснено е значението и ролята на културния маршрут в 
историческия град за живота и развитието на селищния организъм.  

2. Разработени са конкретни примери, илюстриращи приложимостта 
на модела за идентификация на културни маршрути в историческия 
град, представляващи първи идентификации по смисъла на ЗКН на този 
вид културно наследство в България. 

3. Откроени са възможностите устойчиво използване и съвременна 
изява на културния маршрут в историческия град с обосновани 
принципи при намесата. Представени са и конкретни примери за 
интегриране и приложимост в практиката при разработването на 
устройствени планове и на интегрирани културно-туристически 
продукти.  
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5.3. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТА 
Настоящият дисертационен труд обосновава необходимостта от добро 
познаване и ефективно опазване на културните маршрути в 
историческия град като културна система, неразделна част от културното 
наследство на системата на селището. Интердисциплинарността на 
разглеждания обект очертава широка тематика с разнообразни аспекти, 
които не могат да бъдат изчерпателно изследвани в рамките на едно 
изследване и на една научна дисциплина.  
Темата може да продължи да си развива с изследвания и разработки в 
няколко направления:  

 разработване на адекватна на съдържанието на системата на 
маршрута електронна база данни с използване на възможностите на 
географските информационни системи – в помощ при неговото 
ефективно опазване;  

  приложимост на разработените модели чрез практическото им 
използване с цел идентификация на потенциални културни 
маршрути и в други исторически градове в България и 
последващите дейности за тяхното устойчиво използване и изява – в 
помощ за усъвършенстване на теоретичните постановки и 
възможностите за регламентирането на предложените модели;  

  формиране на насоки за планирането на достъпността до 
културния маршрут в историческия град в широкия смисъл на 
понятието днес; 

  специфични изисквания и възможности при управлението на 
културен маршрут в историческия град;  

  мястото на културните маршрути в историческия град в 
устройствените планове, методика за устройствена организация;  

  детайлна методология за дефиниране на културно-туристически 
продукт около културен маршрут в историческия град, обхващаща 
и специфичните аспекти и изисквания в областта на 
туристическата индустрия. 

Някои от представените аспекти  (например интегрирането на новите 
технологии и предизвикателствата на различните видове достъпност) е 
целесъобразно да се развият в обсега на културното наследство въобще. 
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