УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ специалност
“УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ЗЕМИ И ИМОТИ”
КОНСПЕКТ
за дисциплината
“ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА”.
1. Културно наследство. Културни ценности. Класификация на недвижимите
културни ценности. Категории според културно-историческата им значимост.
2. Опазване на недвижимите културни ценности - основни характеристики на
дейността.
3. Национална система за опазване на НКЦ - актуално състояние и насоки за
усъвършенстване .
уредба на дейността - действащи законови и подзаконови
4. Нормативна
актове.
методичен цикъл. Характеристика на отделните методически
5. Основен
раздели.
6. Културно-историческа и съвременна стойност на НКЦ. Критерии за
нейната оценка.
за съвременна намеса в НКЦ - консервация, реставрация и
7. Методи
адаптация.
8. Съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство - харти и
други международни документи след Втората световна война.
9. Въздействие на културноисторическата стойност на НПК върху неговата
справедлива пазарна стойност.
Въздействие на концепцията за опазване и социализация на НПК върху
10. пазарната му стойност. Стимулни и рестргктивни механизми на
въздействието и тяхтата правна основа.. Формиране на концепцията за
опазване и социализация на НПК
Специфика на оценката според характеристиката на културната ценност:

11.

•

недвижими паметници на културата - сгради;

•

терени, застроени с НПК или са в среда на НПК;

•

сгради, които не са НПК, но са в среда НПК;

сгради - НПК, съдържащи трайно свързани с тях движими културни
ценности,
•

елементи на синтеза между архитектурата и изобразителните
на оценката
на НПК,
според
метода на оценка. Подходящи
изкуства
и на движими
културни
ценности;
12. Специфика
методи за оценка на сгради ПК и терени, застроени с ПК
13.

Специфика на оценката на недвижими имоти- културни ценности според
целта.
Изготвил:
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
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