УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”

арх. Ирина Атанасова

ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
В БЪЛГАРИЯ
AВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
по научна специалност 02.17.02. „Опазване, реставрация и адаптация
на паметниците на архитектурата”
Професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научен ръководител: доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

София
2021

Дисертационният труд е структуриран в две части:

Първата част съдържа същинското теоретично изследване. Тя е с обем от 182
страници с 4 таблици и 187 фигури (в т. ч. схеми, графики и фотографии). Включва и
две Териториални схеми (в т. ч. 14 страници илюстративен материал с 108
фотографии). Библиографското описание обхваща 195 източници (в т. ч. 66 бр. на
латиница, 101 бр. на кирилица и 26 бр. интернет източници).

Втората част се съставлява от 3 бр. приложения, с общ обем от 87 страници, с 22
фигури (в т. ч. фотографии, схеми и карти) и 1 схемa териториален обхват.
Докторантът е зачислен в редовна докторантура към катедра „История и теория
на архитектурата“ при УАСГ със заповед на Ректора №264/02.04.2012 г. и е отчислен с
право на защита със заповед на Ректора № 518/07.06.2016 г.
Дисертационният труд е обсъден и насочен към процедура по защита от
разширен катедрен съвет на катедра „История и теория на архитектурата“ (Протокол №
10 от 23.03.2021 г.) Със заповед на Ректора № 291/31.03.2021 г. е утвърден следният
състав на научното жури:
Вътрешни за УАСГ членове:
1. доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
2. проф. д-р арх. Валери Иванов
Резервен член: доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Външни за УАСГ членове:
1. доц. д-р арх. Валентина Върбанова
2. доц. д-р арх. Мария Давчева
3. доц. д-р арх. Стела Ташева
Резервен член: доц. д-р арх. Анна Аврамова

Публичната защита ще се проведе на 30.06.2021 г. от 16.00 часа в
Университета по архитектура, строителство и геодезия – зала 316.

Изказвам специални благодарности на:
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, научния ми ръководител – за ценните
напътствия и насоки, за умелото направляване на работата ми по дисертационния труд;
д-р арх. Емил Йорданов и д-р арх. Доника Георгиева, членове на катедра
„История и теория на архитектурата“ – за експертната оценка, коментари и препоръки
по ключови въпроси от научното ми изследване;
всички членове на катедра „История и теория на архитектурата“ – за съветите и
подкрепата при реализиране на дисертацията;
Кристиан Ваклинов, председател на ГС „За теснолинейката” – за предоставените
материали за жп линията Септември – Добринище, но също и за вдъхновението на
примера за реално осъществени дейности по популяризация и опазване на
историческата теснолинейка;
инж. Иван Гогев, ДП НКЖИ – за съдействието при реализираното изследване на
архива на ДП НКЖИ, за съветите и препоръките по темата на дисертацията;
служителите на НДА на НИНКН – за съдействието при реализираното
изследване на Националния документален архив на НИНКН;
-

моето семейство – за насърчението и подкрепата.

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод …………………………………………………………………………..……………...1
Актуалност ……………………………………………..…………………………………...1
Обект и предмет на изследването ………………………………………..………………....2
Цел и задачи на изследването ………………………………………..…………………......2
Понятиен апарат ………………………………………..…………………………………....3
Обхват на изследването ………………………………………..…………………………....4
Методи на изследването ………………………………………..…………………………....4
Структура и обем на изследването ………………………………………..………………...4
Първа глава. РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И НЕГОВОТО НАСЛЕДСТВО ………………...6
1.1. Историческо развитие на железопътния транспорт. Влияние върху обществото ......6
1.1.1. Световно историческо развитие …………..………………………………...6
1.1.2. Историческо развитие в България ………………………………………......6
1.1.3. Обществените промени в резултат от утвърждаването на железницата като
транспортно средство ……………………………………………..………………………...7
1.2. Значение за съвременното общество ………………………………………..………....7
1.3. Нормативна защита ………………………………………..………………………….....7
1.3.1. Нормативна защита на международно ниво……………………………….....7
1.3.2. Нормативна защита на национално ниво…………………………………......8
1.4. Международни модели и българската практика…………………………………….....8
1.4.1. Отделни обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт
в експлоатация………………………………………..…………………………………….....9
1.4.2. Група обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт в
експлоатация ………………………………………..………………………………………...9
1.4.3. Отделни обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт
извън експлоатация………………………………………..……………………………….....9
1.4.4. Група обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт
извън експлоатация ………………………………………..………………………………....9
Втора глава. АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ………………………………………..……………………………………...10
2.1. Характерни особености на наследството на железопътния транспорт в контекста на
индустриалното културно наследство ………………………………………..…………...10
2.1.1. Смислово съдържание ………………………………………..……………...11
2.1.2. Функционален интегритет ………………………………………..……….....11
2.1.3. Времеви обхват ………………………………………..……………………...11
2.1.4. Пространствен обхват ………………………………………..……………....11
2.1.5. Обвързаност с икономически интереси ………………………………….....11
2.1.6. Противоположни характерни особености на наследството на железопътния
транспорт и другите видове индустриално наследство ……………………………….....12
2.2. Обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт……………......12

2.3. Ценностни характеристики на архитектурното наследство на железопътния
транспорт ………………………………………..………………………………………......12
2.3.1. Авторова теза ……………………………………………..………………......12
2.3.2. Основни типове структури, очертаващи проявление на груповата културна
стойност……………………………………………………………………………………...12
2.3.3. Структура тип историческа железопътна линия …………………………...16
Трета
глава.
БЪЛГАРСКО
АРХИТЕКТУРНО
НАСЛЕДСТВО
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ……………………………………………………....19
3.1. Архитектурното наследство на железопътния транспорт като част от
индустриалното наследство на България ………………………………………………...19
3.2. Нормативно защитени обекти на индустриалното наследство в България …......20
3.3. Обща картина на обектите на архитектурното наследство на железопътния
транспорт в България …………………………………………………………………….....20
3.4. Проблематика на опазването ……………………………………………………….....21
3.3.1. Индустриално наследство …………………………………………………...21
3.3.2. Архитектурно наследство на железопътния транспорт…………………....22
Четвърта глава. НАСОКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ ....................23
4.1. Опазване на архитектурното наследство на железопътния транспорт в България –
актуално състояние ………………………………………………………………………....23
4.2. Насоки за идентификация и защита на архитектурното наследство на железопътния
транспорт в България …………………………………………………………………….....23
4.2.1. Обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт с
индивидуална културна стойност ……………………………………………………….....23
4.2.2. Обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт с
групова културна стойност ……………………………………………………….………..25
4.2.3. Структура тип историческа железопътна линия…………………………....27
4.3. Насоки за дейностите по физическа защита и социализация на архитектурното наследство на железопътния транспорт в България ……………………………………….....29
4.3.1. Физическа защита……………………………………….…………………....29
4.3.2. Социализация ……………………………………….………………………...30
Заключение……………………………………….………………………………………....31
5.1. Обобщени изводи от научния труд ……………………………………….………......31
5.2. Приноси………………………………….……………………………………….……...32
5.3. Перспективи за развитие ……………………………………….……………………...33
Публикации и участия на автора по темата на дисертационния
труд .……………………………………….………………………………………………...35

УВОД
Опазването на архитектурните ценности в съвремието става все
по-проблематично не само поради културно-цивилизационни промени, а
вследствие на бързата динамика на тяхното настъпване. Свидетели сме на
интензивно технологично развитие, на значителни трансформации на
жизнената среда за относително кратък период – дори в рамките на едно
поколение. Един архитектурен обект може много по-бързо (в сравнение с
предходните времена) да „остарее” спрямо стандартите на настоящето. Но
също, при наличие на обществена значимост и културна стойност, е
възможно да бъде осмислен и защитен като наследство.
Железопътните сгради и съоръжения са продукт на динамично
развиващата се транспортна и комуникационна система. Железопътната
инфрастуктура постоянно се модернизира и обновява във времето, което
води до натрупване на сграден фонд от неизползваеми или неефективни
обекти. Предизвикателство за съвремието ни е нелекото решение за
тяхното бъдеще. Необходимо е да се изясни: (1) дали представляват
ценност и следва ли да бъдат опазвани; (2) в какво се състои тяхната
ценност; (3) как да бъдат опазени. Тези въпроси, по отношение на
българското архитектурно наследство на железопътния транспорт, са
последователно разгледани в настоящия дисертационен труд.
АКТУАЛНОСТ
През последните десетилетия, в световен мащаб, общественото
внимание се насочва към индустриалните културни ценности. Те са обект
на научен интерес от неотдавна и принципите за нормативната им защита
са в процес на развитие – на международно и национално ниво.
Недоизяснен е и обхватът на индустриалното наследство, който следва да
включва разнородни типове обекти. Спецификата на онези от тях (в т. ч.
архитектурното наследство на железопътния транспорт), които не са
свързани с производство, често не бива отчетена.
В българския Закон за културното наследство е включен термин
„индустриално наследство”, но без определение на понятието. Въпреки че
темата започва да придобива популярност и у нас, налице е липса на
научно познание относно различните типове обекти на индустриалното
наследство в страната. В унисон със световните тенденции, настоящето
изследване изяснява принадлежността на българското архитектурно
наследство на железопътния транспорт към по-общата категория –
индустриалното наследство.
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Запазени са сгради и съоръжения от всички периоди на над
150-годишната история на железопътния транспорт в България, но до
момента липсва систематично научно изследване относно тяхната
архитектурна и културна стойност. В общия случай най-забележителните
железопътни приемни сгради са защитени като единични недвижими
културни ценности. Но всички останали обекти са застрашени от редица
фактори, включително и от предстоящата модернизация на националната
железопътна инфраструктура. Тези обстоятелства налагат изясняване на
ценностните характеристики на българското архитектурно наследство на
железопътния транспорт, както и изследване на възможните подходи за
опазване.
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследване е архитектурното наследство на железопътния
транспорт в България. То е част от индустриалното наследство на страната.
Предмет на изследване е опазването на архитектурното наследство
на железопътния транспорт в България. Обуславя се от наличието и
актуалното състояние на обектите в страната, в съответствие с
действащата нормативна уредба у нас.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цел: да се изработи принципен подход за опазване на архитектурното
наследство на железопътния транспорт в България, въз основа
спецификата на културните ценности. Подходът включва: (1) формулиране
на авторови понятия и типологии; (2) проучване и анализ на обектите в
страната; (3) систематизация и предложение за насоки за опазване.
Задачи:
Да се проследи значението на железопътния транспорт за
развитието на обществото в исторически план и да се изясни съвременното
значение на неговите обекти, осмислени като наследство.
Да се анализира международния и националния опит в
опазването на архитектурното наследство на железопътния транспорт.
Да се определят специфичните ценностни характеристики на
архитектурното наследство на железопътния транспорт.
Да се представи обща картина на обектите на архитектурното
наследство на железопътния транспорт в България и да се изясни
проблематиката на тяхното опазване.
Да се формулират насоки за идентификация, защита и
социализация на разглежданите обекти в страната.
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ПОНЯТИЕН АПАРАТ
Индустриално наследство са свидетелствата за индустриалната
култура, които са с историческа, технологична, социална, архитектурна
или научна стойност (дефиниция на Хартата на TICCIH от Нижни Тагил за
индустриалното наследство, Москва, 2003 г.)
Авторовото тълкувание на смисловото значение на „индустриалната
култура” е, че индустриалното наследство включва всички обекти, които
имат съществен принос към процесите на навлизане на индустриалното
производство, масовата култура и глобализацията (т.е. основно от времето
на Модерната епоха).
Културно наследство на железопътния транспорт е културно
наследство, свързано пряко или косвено с железопътния транспорт.
Обхваща: (1) архитектурно наследство на железопътния транспорт, (2)
движимо наследство, (3) нематериално наследство (фиг.1.)

Фиг.1. Йерархична зависимост на разглежданите типове културно наследство. Авторска схема

Архитектурното наследство на железопътния транспорт е
културно наследство на железопътния транспорт, което е резултат от
архитектурна и/или строителна дейност (фиг.1.)
Авторовото понятие включва всички недвижими културни ценности 1
на железопътния транспорт, в т. ч. сгради, инженерни съоръжения и
неподвижно технологично оборудване. Избраният обхват е обусловен от
характерните особености като вид индустриално наследство. Специфично
е, че обектите могат да притежават значимост не само самостоятелно, но и
като част от по-обща индустриална структура: транспортната система.
Дефиницията се основава на разширеното съдържание на „архитектурното
наследство” според Обяснителния доклад към Конвенцията за защита на
архитектурното наследство на Европа, Гранада,1985 г. 2
1

2

Тук под „недвижими културни ценности” не се разбират обекти със статут „недвижима
културна ценност” по ЗКН, а по-общо понятие – носители на историческа памет, със
значение за съвременното общество и с културна и научна стойност.
„...Обхватът на архитектурното наследство се разширява с включването на инженерните
съоръжения, ..., индустриалното наследство в разнообразните му форми, някои съвременни
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ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Териториален обхват – Дисертационният труд е насочен към
обектите, локализирани на територията на Република България.
Времеви обхват – Началото на периода на изследване е 1866 г.,
когато е открита първата железопътна линия у нас. Краят на периода не е
строго ограничен – до момента, когато разглежданите обекти не се
осмислят като наследени от миналото, а като съвременни. Понастоящем,
тази времева граница за България се смята, че е началото на 90-те години
на ХХ в. – време на политически и икономически преход.
Степен на съхраненост на обектите – Изследването се фокусира
върху опазването на цялостно или частично запазени в съвремието сгради,
съоръжения и неподвижно технологично оборудване. Не се разглеждат
тези, които са напълно разрушени. Научният труд е посветен на обектите,
които все още съществуват, но са в риск, поради липсата на научноизследователски опит за тяхната идентификация и опазване.
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Използван е общ системен подход. Състои се от последователно
прилагане на следните групи методи:
тематичен подбор – определяне на основните ключови въпроси,
които си поставя изследването;
системен анализ – изясняване на общата теоретична постановка,
формулиране на авторовата концепция;
емпирично изследване – обобщено представяне на емпирично
събрани данни;
теоретична обосновка на изводите;
практически експеримент – апробация на теоретичните изводи.
СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Научният труд е структуриран в две части. Първата част съдържа
същинското теоретично изследване. Тя е с обем от 182 страници със 4
таблици и 187 фигури, в т. ч. схеми, графики и фотографии (без
включените към Териториалните схеми). Състои се от следните части:
Увод – представени са характеристиките на труда: актуалност, обект и
предмет на изследването, цел и задачи, обхват, методика;
архитектурни работи и др.” Обектите се определят като архитектурна ценност, ако са
“забележителни по своята архитектурна, археологическа, научна, художествена, социална
или техническа стойност”. Съгласно тази дефиниция „архитектурната стойност” не е
единственото необходимо условие даден обект да се разглежда като „архитектурно
наследство”.
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Първа глава – разглежда се еволюцията на общественото отношение
към историческите обекти на железопътния транспорт и формирането на
представата за тяхната ценност;
Втора глава – изяснява се същността и характерните особености на
архитектурното наследство на железопътния транспорт, дефинират се
неговите ценностни характеристики;
Трета глава – представя се обща картина на българското
архитектурно наследство на железопътния транспорт, разкрива се
проблемната ситуация;
Четвърта глава – описват се настоящите механизми и дейности по
опазване на българското архитектурно наследство на железопътния
транспорт.
Предложени
са
насоки
за
усъвършенстване
на
идентификацията, юридическата и физическата защита и социализацията
на разглежданите обекти;
Териториални схеми (Териториална схема № 1. Нормативно
защитени и потенциални обекти на архитектурното наследство на
железопътния транспорт и Териториална схема № 2.) – представят
най-знаковите исторически обекти на железопътната инфраструкура у нас,
които потенциално могат да бъдат определени като културна ценност. Към
схемите има илюстративен материал (14 страници с 108 фотографии),
представящ визията на разгледаните 104 обекта. Схемите съдържат
допълнителна информация към текста и служат за основа на анализ;
Заключение – систематизирани са изводите от научното изследване,
представени са приносите и възможностите за развитие на темата;
Библиография – общо 195 източници
Втората част включва 3 бр. приложения и е с общ обем 87 страници:
Приложение № 1. Обекти на индустриалното наследство на България,
категоризирани като недвижима културна ценност;
Приложение № 2. Обекти на културното наследство на железопътния
транспорт в България, категоризирани като недвижима културна ценност;
Приложение № 3. Научно-приложно изследване: Идентификация на
недвижима културна ценност „Историческа железопътна линия
Септември – Добринище” – с 22 фигури и 1 схемa териториален обхват.
Първите две приложения съдържат данни, които са анализирани в
основното изследване. Представената информация е получена въз основа
на авторово проучване на НДА на НИНКН. С Приложение № 3 се доказва
възможността за реално прилагане на теоретичните постановки върху
конкретен обект в страната.
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Първа глава. РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ
КЪМ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И НЕГОВОТО
НАСЛЕДСТВО
Изследвана е възможността историческите обекти на железопътната
инфраструктура да бъдат определени като културно наследство, според
съвременните разбирания за понятието и в съответствие с дефинициите на
Закона за културното наследство. Необходимите условия са: (1) да са
носители на историческа памет, (2) да са от значение за съвременното
общество и (3) да притежават културна и научна стойност. Първите две са
аргументирани в Първа глава, която представя отношението на обществото
в миналото и настоящето към разглежданите обекти. Третото, най-важно
условие – ценностните характеристики на архитектурното наследство на
железопътния транспорт е изяснено във Втора глава.
1.1.
ИСТОРИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО
1.1.1. Световно историческо развитие
За начало на съвременния железопътен транспорт се смята
откриването на линията Ливърпул – Манчестър през 1830 г. От втората
половина на XIX в. до Първата световна война се осъществява
изключително интензивно железопътно строителство. Изграждането на
железопътните линии е следствие от политически, икономически и
социални предпоставки. Строят се трансконтинентални връзки, маршрутът
на една от емблематичните от тях – „Ориент Експрес” преминава през
територията на днешна България. Железопътният транспорт остава
основен сухоземен транспорт за дълги и къси разстояния до Втората
световна война. Доминиращата му роля започва да отслабва с навлизането
на новите транспортни средства – автомобили, самолети, др.
Съвременните тенденции са насочени към изграждане на транспортни
интермодални възли, позволяващи бърз преход между железопътния и
други видове транспорт, към подобряване ефективността на
трансграничните коридори.
1.1.2. Историческо развитие в България
Първата линия по нашите земи е Русе – Варна (1866 г.) Важен
исторически момент е изграждането на железопътната връзка: сръбска
граница – София – Вакарел – Белово – турска граница. Тя е започната през
1873 г. от компанията Източни железници, ръководена от барон фон Хирш,
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и е завършена през 1888 г. от българската държава (сръбска граница –
Вакарел) и дружество „Виталис” (Белово – Вакарел). Прокарани са
транспортни коридори през Стара планина: София – Г. Оряховица (1899г.),
Г. Оряховица – Стара Загора (1913 г.) Най-голям разцвет железопътното ни
строителство бележи в периода 1931г. - 1940г., през който усилията са
съсредоточени в Южна България. Подбалканската линия (изграждана
поетапно в продължение на над 45 г.) е открита през 1952 г. До средата на
ХХ в. е завършена основна част от националната железопътна мрежа.
Железопътното строителство в страната е силно повлияно от редица
геополитически фактори, впредвид стратегическото местоположение на
България. Железопътният транспорт е ценен ресурс за национално
развитие и утвърждаване на международна значимост, който, поради
кризисното състояние на българските железници, не се използва
ефективно. Надеждите са за преодоляване на негативните тенденции, за
конкурентно присъединяване към европейската железопътна мрежа.
1.1.3. Обществените промени в резултат от утвърждаването на
железницата като транспортно средство
В световен мащаб настъпват промени в традиционните представи за
време и пространство. Те са в резултат от увеличаването на масовите
пътувания на далечни разстояния и на наложилите се трансформации на
селищната и природната среда. Железопътните връзки създават условия за
социокултурен обмен и способстват процесите на глобализация.
1.2. ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
Авторова систематизация на основните значения (смислови и
утилитарни), които наследените от миналото обекти на железопътния
транспорт могат да имат за обществото и за отделни социални групи:
значение като обект на национална гордост;
икономическо значение;
значение като туристическа атракция;
значение за любителските групи;
значение за местното население;
значение на емоционалното преживяване на пътуването с влак.
1.3. НОРМАТИВНА ЗАЩИТА
1.3.1. Нормативна защита на международно ниво
Проследява се развитието на принципите за нормативна защита на
разглежданите обекти. Международните документи и стратегии се отнасят
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основно за опазването на индустриалното наследство, но в частност са
приложими и за обекти на транспортната, респективно – железопътната
инфраструктура.
Изяснява се, че с хода на времето обществото започва все повече да
осъзнава рисковото състояние на индустриалните ценности (както и на
свързаните с железопътния транспорт), необходимостта от прилагане на
специфични критерии за тяхната оценка и намиране на механизми за
устойчиво използване и опазване.
1.3.2. Нормативна защита на национално ниво
В основния случай на национално ниво архитектурните ценности,
свързани с железопътния транспорт, са защитени от общите норми по
отношение на културното наследство в съответната страна. Еталонна в
световен мащаб е системата на Великобритания, която предвижда
специален подход за опазване на историческите железопътни обекти.
1.4. МЕЖДУНАРОДНИ МОДЕЛИ И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА
Доказателство за социалната значимост на архитектурното наследство
на железопътния транспорт са реално осъществените дейности по опазване
на неговите обекти. Съвременната политика за съхранение на
разглежданите ценности среща редица предизвикателства:
- Експлоатационните изисквания при действащи исторически обекти
на железопътната инфраструктура често налагат тяхната реконструкция.
Последното води до нарушаване на материалната и/или образната
автентичност. (Но предимство е запазването на оригиналната функция.)
- Вследствие на трансформациите на транспортната система, голям
брой сгради и съоръжения остават ненужни или са застрашени от
разрушаване под силния икономически натиск.
- Опазването на архитектурното наследство на железопътния
транспорт е проблематично в най-голяма степен при закриване на цели
линии – поради обширната територия, изискваща стратегически подход за
ревитализация.
В международната и българска практика са налице примери,
представящи решения на гореописаните проблеми. Представени са
основните насоки, според различните възможни случаи – в зависимост от
обхвата на ценностите, подлежащи на опазване, и от обстоятелството дали
са в експлоатация или не.
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1.4.1. Отделни обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт в експлоатация
Поради изявените естетически качества, вероятно гаровите здания са
предмет на опазване в най-голяма степен в сравнение с останалите обекти
на архитектурното наследство на железопътния транспорт. Често срещан
случай по света и у нас са действащите приемни сгради, които са защитени
и съхранени като културно-историческо наследство. Също, подобни
примери има и за железопътни инженерни съоръжения в експлоатация.
1.4.2. Група обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт в експлоатация
Налице са примери, при които група обекти на архитектурното
наследство на железопътния транспорт в непосредствена близост един до
друг се опазват като общ функционален комплекс. В други случаи,
обектите са ситуирани по протежение на железопътнен участък и също
биват защитени в своето единство като групова ценност (от типа на
историческа зона). Масово разпространена практика е социализацията под
формата на културно - туристически маршрут (heritage railway) – на линии
с наличие на исторически железопътни обекти (независимо дали
последните имат законова закрила).
1.4.3. Отделни обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт извън експлоатация
Има множество и разнородни примери за адаптация на исторически
железопътни сгради и съоръжения, излезли извън експлоатация. В тези
случаи, представянето на оригиналното предназначение на историческия
обект способства по-пълноценната му изява като архитектурно наследство
на железопътния транспорт.
1.4.4. Група обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт извън експлоатация
Популярна практика е обектите на архитектурното наследство на
железопътния транспорт, намиращи се по протежение на закрита линия, да
бъдат опазвани под формата на rails-to-trails. Представляват туристически
маршрути за пешеходци, велосипедисти и/или конеездачи, обособени по
бивше железопътно трасе.
Друг случай са закритите градски линии. Редица примери доказват
тяхната успешна интеграция в съвременната селищна структура чрез
придаване на нова функция.
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Втора глава. АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
2.1. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НАСЛЕДСТВОТО НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ
В
КОНТЕКСТА
НА
ИНДУСТРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Научният труд систематизира характерните особености на
индустриалното наследство, които важат и за неговия подтип. В частност е
изяснена и спецификата на наследството на железопътния транспорт
спрямо по-общата категория.
2.1.1. Смислово съдържание
Връзката с „индустриалната култура” е определяща за
принадлежността на обектите към категорията индустриално наследство.
Наследството на железопътния транспорт включва основно обекти без
индустриални функции – гаровите здания са утилитарни обществени
сгради, а кантоните – жилищни. Но те се разглеждат като индустриални
ценности, поради своето смислово съдържание. Представляват елементи
на обща транспортна система със силно социоикономическо влияние в
миналото и настоящето.
Въз основа на международните документи в сферата на
индустриалното наследство авторът систематизира типовете обекти:
1.
производство и преработка;
2.
добив на суровини;
3.
eнергодобив и комунална инфраструктура;
4.
транспортна и комуникационна инфраструктура 3 .

Фиг.2. Авторска класификация на типовете индустриално наследство. Авторска схема
3

Потвърждение за качествата на авторовата класификация е нейното сходство с
класификацията на изследването Industrial Heritage at Risk на Historic England (2011 г.)
Последната дефинира четири типа индустриално наследство в риск във Великобритания.
Това са: (1) мини и кариери, (2) преработка и производство, (3) енергия и комунални услуги,
(4) транспорт и комуникации. – Вж. What Do We Mean by ‘Industrial’ Heritage? [онлайн
ресурс] https://historicengland.org.uk/. Необходимо е да се подчертае също, че възприетата в
изследването класификация се отнася глобално за индустриалното наследство, а тази на
Historic England – конкретно за английското индустриално наследство.
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2.1.2. Функционален интегритет
Обектите на индустриалното наследство са били създадени основно
поради определени функционални потребности и представляват
историческо свидетелство за работните процеси. Ценност може да
представлява група от обекти, които поотделно нямат изявени качества, но
които в своето единство носят познание за един общ комплекс.
Индустриалното
наследство,
свързано
с
транспортната
инфраструктура, има значение като своеобразна среда за експониране и
изява на исторически превозни средства (ретро автомобили, влакови
композиции, самолети, др.)
2.1.3. Времеви обхват
Индустриалните ценности основно датират след средата на XVIII в.
(според Хартата от Нижни Тагил за индустриалното наследство, TICCIH,
2003 г.). Обектите на наследството на железопътния транспорт са още от
по-късен период – след 30-те години на XIX в. (първите линии в света).
Малката времева дистанция от настоящето е причина за
недооценяването и неглижирането им в съвремието, в сравнение с други
по-старинни обекти.
2.1.4. Пространствен обхват
Индустриалното наследство обхваща от една страна: обекти
(производството и преработка, добив на суровини и енергия, др.), чиято
индустриална дейност се концентрира основно в определена зона и от
друга страна: обекти на транспортната и комуникационна инфраструктура,
които са разпръснати на относително големи разстояния помежду си.
Първите обекти са ограничени пространствено в дадена територия, която в
редица случаи е с изключително голяма площ. А вторите – свързаните с
транспорта и комуникациите имат мрежова структура, която е относително
по-сложна за изследване. При тях е необходимо да бъде приложен
комплексен подход на опазване, който да разглежда отделните обекти
(гарови здания, пристанища и др.) като елементи на една обща система от
по-високо ниво и да отчита взаимовръзките в тази система.
2.1.5. Обвързаност с икономически интереси
Както изграждането в миналото, така и съвременната експлоатация на
обектите на индустриалното наследство, в т. ч. и на наследството на
железопътния транспорт са пряко свързани с икономически интереси. От
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съществено значение е прилагането на стратегически подход за
съхранение на оригиналната им функция в настоящето.
2.1.6. Отличителни особености на наследството на железопътния
транспорт от другите видове индустриално наследство
За разлика от другите индустриални недвижими културни ценности,
много от обектите на архитектурното наследство на железопътния
транспорт:
запазват своята функционална автентичност за относително
дълъг времеви период;
в основния случай притежават архитектурна стойност;
в сравнително по-малка степен се свързват с екологични
проблеми.
2.2. ОБЕКТИ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
Описани са различните обекти, които архитектурното наследство на
железопътния транспорт може да включва: сгради, инженерни съоръжения
и неподвижно технологично оборудване. Сградите и инженерните
съоръжения са разграничени в зависимост дали основното им
предназначение подпомага или е пряко свързано с транспортната функция.
2.3. ЦЕННОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
2.3.1. Авторова теза
Обектите на архитектурното наследство на железопътния транспорт
имат специфично смислово значение, иманентно заложено в тях със
самото им създаване. Това е принадлежността им към структура от
по-високо ниво – на железопътната инфраструктура или на фрагменти от
нея във взаимодействие с други елементи на жизнената среда. Тази
ценностна характеристика за целите на труда е формулирана като „групова
културна стойност“.
2.3.2. Основни типове структури, очертаващи проявлението на
груповата културна стойност
Изяснява се наличието на четири основни типа структури, които
включват обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт и които очертават проявлението на груповата културна стойност
на разглежданите ценности. Представена е авторова типология (фиг.4.)
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2.3.2.1. Структура тип функционален комплекс
Разглежданата структура е съставена само от обекти на АНЖТ 4 , в
непосредствена близост един до друг, свързани от функционални
взаимовръзки. Значима е като специфичен индустриален комплекс.
Обектите са локализирани в ограничена територия – най-често в района на
гарата.
2.3.2.2. Структура от обект/и на АНЖТ и прилежащата им среда
Значимостта на разглежданата структура се основава на характерния
пейзажен изглед, формиран от съчетанието на исторически железопътни
обекти и прилежащата среда с наличие на културни и/или природни
ценности.
Отличителната особеност на разглежданото наследство е, че
изграждането на железопътната инфраструктура способства значими
промени както в природните дадености, така и в селищните структури –
тези намеси оставят трайни материални следи.
2.3.2.3. Структура от отдалечени обекти на АНЖТ
Съставена е само от обекти на АНЖТ, които са на относително големи
разстояния и са свързани от архитектурно-стилистични, в някои случаи – и
от смислови взаимовръзки. В случаите, когато са локализирани по
протежение на една линия, се формира характерна среда с разпознаваема
визия на железопътните обекти. Но също обектите могат да бъдат и
дисперсно разпръснати.
Структура от този тип се открива в случаите на:
исторически обекти на железопътната инфраструктура по
дадена линия, от един времеви период, в резултат на общо инвестиционно
намерение;
исторически обекти на железопътната инфраструктура,
изградени по типови проекти, независимо от местоположението им.
Архитектурно-стилистични взаимовръзки – този тип взаимовръзки не
свързват само обекти с наличие на сходство в архитектурния им образ, т.е.
само определен вид сгради или съоръжения. Такива взаимовръзки се
откриват, например, и между сграда и съоръжение от един исторически
период, в резултат на общо инвестиционно намерение.
Смислови взаимовръзки – възможни са и този тип взаимовръзки – при
наличие на смислови асоциации между няколко обекта: исторически
събития, творби на известен автор и др.
4

Тук и нататък ще се използва съкращението: АНЖТ – архитектурно наследство на
железопътния транспорт.
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2.3.2.4. Комплексна културна ценност с обект/и на АНЖТ (фиг.3.)
Историческите железопътни обекти, впредвид тяхното стратегическо
местоположение, често са резултат от комплексни културни взаимовръзки
и/или са били генератор на такива процеси (в случаите на територии,
изолирани преди построяването на железницата).
В много случаи железопътното трасе съвпада с направлението на път
от по-ранен период. При идентифициране на „културен маршрут”, водещ
до напластяване във времето и пространството на материални и
нематериални ценности – железопътните сгради и съоръжения могат да
бъдат разгледани като пореден етап от историческото му развитие. Но
възможно е железницата да е била първото масово транспортно средство
до отдалечени места и нейното изграждане да представлява начален етап
от последващите социокултурни взаимовръзки по направлението.

Фиг. 3. Комплексни културни ценности с обекти на АНЖТ. Авторска схема

Обектите на АНЖТ могат също да са част от комплексна културна
ценност, несвързана тематично с железницата или въобще с идеята за
„пътя” – културен пейзаж, исторически град, др. Но и в тези случаи
разглежданите обекти допринасят за утвърждаването на историческата
многопластовост на територията.
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Фиг. 4. Структури, очертаващи проявлението на груповата културна ценност. Авторска схема.
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2.3.3. Структура тип историческа железопътна линия
2.3.3.1. Същност
Фокус на изследването са случаите, когато обекти на АНЖТ,
обединени от взаимовръзки помежду им и с прилежащата среда,
съставляват специфична структура, обособена по историческо
железопътно направление. По авторова дефиниция се формира структура
тип историческа железопътна линия. Последната изявява в най-висша
степен значимостта на наследството на железопътния транспорт.
Представлява комплексна културна ценност, чиито основни съставни
и тематично-определящи елементи са обектите на АНЖТ и историческото
железопътно трасе. Специфично е, че разглежданата структура обхваща
само обектите и ландшафтите, с които линията е в пряка визуална връзка
(т.е. свързана е със специфичното преживяване на пътуването по
историческото железопътно направление).

Фиг. 5. Структура тип историческа железопътна линия. Авторска схема
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Структурата тип историческа железопътна линия се състои от
елементи (историческо жп трасе, обекти на архитектурното наследство на
жп транспорт, ландшафти по направление на жп линията) и взаимовръзки
между тях (фиг.5.)
Съчетава характеристиките на четирите структури, включващи обекти
на архитектурното наследство на железопътния транспорт (фиг.4.) Като
аргументи в подкрепа на твърдението следва да послужат характерните
белези на структурата тип историческа железопътна линия:
(1)
обединява сгради, съоръжения и неподвижно технологично
оборудване въз основа на функционални взаимовръзки;
(2)
обединява отдалечени обекти на архитектурното наследство на
железопътния транспорт въз основа на архитектурно-стилистични и
смислови взаимовръзки;
(3)
представлява интегрално съчетание на историческо жп трасе,
обекти на архитектурното наследство на жп транспорт и ландшафти с
наличие на природни и/или културни ценности;
(4)
представлява свидетелство за социокултурния обмен по
железопътното направление.
2.3.3.2. Елементи
Историческо железопътно трасе – представлява
инженерно-строително и технологично постижение.

ценност

като

Обекти на АНЖТ – елементите, които определят основното смислово
съдържание на структурата тип историческа железопътна линия.
Последната, като по-глобално понятие, може да включва както единични
обекти на АНЖТ, така и структури с обекти на АНЖТ (от разгледаните
по-горе структури: тип функционален комплекс; тип, съставен от обект/и
на АНЖТ и прилежащата им среда; тип, съставен от отдалечени обекти на
АНЖТ – вж. т.2.3.2.1., т.2.3.2.2. и т. 2.3.2.3.).
Ландшафти по направление на историческата железопътна линия –
понятието се определя като: прилежащата среда, с която линията е в пряка
визуална връзка 5 . Ландшафтите могат да бъдат с наличие на: (1) природни
ценности, (2) културно-исторически ценности (тематично несвързани с
железопътния транспорт; (3) комбинация от тях.

5

Използваното понятие не е еднозначно с дефиницията на ЗКН за „културен ландшафт”.
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2.3.3.3. Взаимовръзки
Взаимовръзки между обектите на архитектурното наследство на
железопътния транспорт:
(1) Функционални взаимовръзки;
(2) Архитектурно-стилистични;
(3) Смислови взаимовръзки.
Взаимовръзки между всички елементи на структурата – определящи са
качествата на общия пейзажен изглед с железопътната линия, обектите на
разглежданото наследство и прилежащата среда (ландшафти). В
зависимост от характеристиките на последните взаимовръзките могат да
бъдат:
(1) Интeгралност на природни и културни ценности – в комбинация с
ландшафт с наличие на природни ценности;
(2) Интегралност на различни недвижими културни ценности – в
комбинация с ландшафт с наличие на културно-исторически ценности,
тематично несвързани с железопътния транспорт.
Социокултурен обмен (взаимовръзки между елементите на
структурата във времето) – пренос на взаимни влияния между различни
общества, култури и др. по протежение на железопътното направление в
исторически план. Разграничават се следните типове взаимовръзки според
значението им за интегритета на системата във времето:
(1) Социокултурни взаимовръзки в миналото;
(2) Съвременни социокултурни взаимовръзки;
(3) Потенциални бъдещи социокултурни взаимовръзки.
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Трета глава. БЪЛГАРСКО АРХИТЕКТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
В настоящата Трета глава авторът поставя основите на изследване
(в.т.ч. издирване по смисъла на чл. 56, т.1. от Закона за културното
наследство) на потенциални обекти на архитектурното наследство на
железопътния транспорт в България. Необходимо е в бъдеще проучването
да бъде допълнено и доразвито от по-широк кръг специалисти. Въз основа
на представената обща картина, в Четвърта глава е изведена методология
за оценка на разглежданите ценности.
3.1. АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ИНДУСТРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО
НА БЪЛГАРИЯ
3.1.1. Нормативно защитени обекти на индустриалното наследство в
България
Направен е анализ на данните, представени в Приложение № 1.
Обекти на индустриалното наследство на България, категоризирани
като недвижима културна ценност:
От общия брой недвижими културни ценности в България
незначителен дял съставлява индустриалното наследство – едва 0,2 %.
Защитените обекти на индустриалното наследство са изцяло от
годините преди 1944 г. – съществен пропуск, тъй като през периода след
1944 г. са достигнати върхови постижения на националната промишленост.
Разпределението на отделните типове обекти (спрямо общия
брой защитени индустриални ценности) е следното: (1) свързани с
производство и преработка – 58,5 %; (2) свързани с добив на суровини –
1,2%; (3) свързани с енергодобив и комуналната инфраструктура – 7,3%; 4)
транспортна и комуникационна инфраструктура – 32,9%.
Обектите, свързани с железопътния транспорт, заемат основна
част от защитените обекти на транспортната инфраструктура – 89 % (те са
и 29,3 % от всички защитени индустриални ценности).
Основен извод: Културната стойност на наследството на
железопътния транспорт е припозната у нас в по-голяма степен в
сравнение с повечето други индустриални ценности. Доказателство е
голямото процентно съотношение на защитени обекти от разглеждания
тип (почти една трета).
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3.1.2. Типология на потенциалните обекти на индустриалното
наследство в България
Направена е класификация на различните типове обекти на
индустриалното наследство, които потенциално могат да съществуват у
нас (според постановките на т.2.1.1.) Налице са предположения за наличие
на изключително разнообразни индустриални ценности в страната, част от
които са обектите на архитектурното наследство на железопътния
транспорт. Железопътното строителство има съществен принос за
индустриализацията на България след края на XIX в.
3.2. НОРМАТИВНО
ЗАЩИТЕНИ
ОБЕКТИ
НА
АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
Направен е анализ на данните, представени в Приложение № 2.
Обекти на културното наследство на железопътния транспорт в
България, категоризирани като недвижима културна ценност:
Защитени са най-ярките и представителни образци на
българското архитектурно наследство на железопътния транспорт –
железопътните приемни сгради на големите български градове.
Основна част от защитените обекти са гарови здания. Според
обхвата си всичките недвижими културни ценности са единични.
Изводите относно актуалното състояние на разгледаните ценности са:
През последните години са реставрирани някои от
най-забележителните железопътни приемни сгради със статут на
недвижима културна ценност.
Въпреки статута си, някои обекти са в лошо състояние и/или са
претърпели намеси, компрометиращи културната им ценност.
Основен извод: Налице е положителна тенденция за реконструкция и
реставрация на значими железопътни приемни сгради. Но предстои да
бъде направено още много – както в осмислянето на значението и
спецификата на архитектурното наследство на железопътния транспорт,
така и в неговото по-добро физическо съхранение и изява.
3.3. ОБЩА КАРТИНА НА ОБЕКТИТЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
Изведената обща картина на архитектурното наследство на
железопътния транспорт в България се основава на комплексно авторово
изследване – на историята на железопътното строителство в страната и на
данни за актуалното състояние на обектите, съхранили се до наши дни.
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Направено е общо описание и класификация на редица обекти на
железопътната инфраструктура в България, които потенциално могат да
притежават културна стойност и да бъдат определени като архитектурно
наследство. Разгледани са последователно:
сгради, чието основно предназначение е пряко свързано с
транспортната
функция
(железопътни
приемни
сгради
–
най - разпространения у нас тип обекти на разглежданото наследство;
изследвани са примери от периодите: преди 1878 г., 1878 г. – 1918 г.,
1918г. – 1945 г., след 1945 г.);
- сгради, чието основно предназначение не е пряко свързано с
транспортната функция (обслужващи сгради – складове, кантони, др.; жп
работилници и заводи);
- транспортни инженерни съоръжения (виадукти, мостове и тунели);
- инженерни съоръжения с функция, различна от транспортната
(водонапорни кули);
- неподвижно технологично оборудване (съоръжения за зареждане с
вода на парни локомотиви, локомотивни обръщатели).
Съществена част от изложението е Териториална схема № 1.
Нормативно защитени и потенциални обекти на архитектурното
наследство на железопътния транспорт, която дава информация за
най-значимите от описаните обекти: местоположение и снимка на всеки
един от тях. Други, които са основно с допълващо значение, са означени на
Териториална схема № 2 (без снимка) и по този начин се открояват зоните
с концентрация на разглежданите архитектурни ценности.
3.4. ПРОБЛЕМАТИКА НА ОПАЗВАНЕТО
3.4.1. Индустриално наследство (Проблемите на по-високото ниво са
валидни и за подкатегорията, свързана с железопътния транспорт.)
- Недостатъчна нормативна защита на българското индустриално
наследство: не е дефиниран неговият обхват и типовете обекти, които
включва, няма специфични критерии за оценка.
- Основна липса на стратегически подход на опазване.
- Недостатъчно изследване – на специфичните ценностни
характеристики на отделните типове индустриално наследство и за
наличието на обекти и актуалното им състояние.
- Рядко историческият индустриален комплекс бива опазван в
неговата цялост от недвижими и движими, материални и нематериални
ценности, имащи познавателна стойност за начина на функциониране.
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- Комплексни са проблемите при обекти, които имат законова
защита като недвижима културна ценност, но реално не се опазват.
3.4.2. Архитектурно наследство на железопътния транспорт
Вследствие на намалелия железопътен трафик се наблюдава
тенденция на излизане извън експлоатация на сгради, съоръжения и цели
железопътни участъци. В резултат, в общия случай състоянието на
разглежданите обекти рязко се влошава. Тяхната адаптация с алтернативна
функция не е честа практика – въпреки богатия чуждестранен опит. Няма и
нито един пример за социализация на закрита железопътна линия.
Модернизацията
на
железопътната
инфраструктура
представлява своеобразно предизвикателство за съхранението на
автентичността на сградите и съоръженията с културно-историческа
стойност (в редица случаи и за съществуването на самите обекти).
Необходимо е да бъдат определени ценностните характеристики, които да
бъдат запазени въз основа на нормативна защита. Липсата на систематично
изследване за спецификата на архитектурното наследство на железопътния
транспорт в България неминуемо води до проблеми в неговото опазване.
Често срещан проблем при съвременната намеса е различното
третиране на исторически обекти на железопътната инфраструктура, които
оригинално са били от една типология, т. е. с еднаква или сходна визия.
Вероятно е наличието на обекти с потенциални качества на
недвижима културна ценност, но без статут. Дори някои от тях обществото
е припознало като ценност – полагат се усилия за съхранението на
автентичната им визия (но без експертна намеса и контрол).
Няма пример за защитен функционален комплекс от обекти на
архитектурното наследство на железопътния транспорт, разкриващ
историческата технология на придвижване на влаковете в миналото.
Няма пример за защитена групова ценност по протежение на
историческа железопътна линия, въпреки наличието на множество
примери от цял свят за законова закрила на подобни обекти.
Недостатъчно използване на потенциала на архитектурното
наследство на железопътния транспорт като туристически ресурс.
Основен извод: Проблемната ситуация е обусловена основно от:
недостатъчно научно познание за спецификата на разглежданите ценности,
липсата на стратегически подход за опазване, неотчитането на груповата
културна стойност на обектите.

ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

22

Четвърта глава. НАСОКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
Опазването на културното наследство е системен процес, включващ
широк спектър от дейности. Настоящето изследване е основно насочено
към следните от тях: идентификация, юридическа и физическа защита,
социализация. Описани са последователно: (1) настоящата картина на
опазването на архитектурното наследство на железопътния транспорт в
България и (2) авторовите предложения за усъвършенстване.
4.1. ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛНО
СЪСТОЯНИЕ
Представена е действащата нормативна система у нас и е изтъкната
нейната недостатъчност за оценка на културната стойност на
разглежданите ценности. Разгледана е настоящата практика за
осъществяване на физическа защита. Описани са някои форми на
социализация на архитектурното наследство на железопътния транспорт.
4.2. НАСОКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА
АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
Изложените авторови принципи на опазване могат да бъдат реално
приложени посредством следните подходи:
(1) С цел бърза и своевременна защита, разглежданите ценности да
бъдат съотнесени към дефинициите на действащата нормативна уредба;
(2) В общ план изследването формулира неустановени до момента
качества на наследството, което е аргумент за бъдещо допълване или
промяна на законодателството в страната.
4.2.1. Обекти на АНЖТ с индивидуална културна стойност
Най-значимите обекти в страната с индивидуална културна стойност
понастоящем имат законова защита (вж. т. 3.2. Нормативно защитени
обекти на АНЖТ в България). Това обстоятелство доказва безспорно
качествата на националната система на опазване.
Но научното изследване цели да открие и други обекти, които
потенциално също могат да имат индивидуална културна стойност, но
чиито ценностни характеристики не се разкриват при стандартния подход.

ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

23

Предложена е система за предварителен подбор на ценности, за които на
следващ етап да се извърши комплексна оценка по действащите норми.
Таблица 4.1.

1.
2.
3.
4.

ПОКАЗАТЕЛИ за предварителна селекция на обекти на
архитектурното наследство на железопътния транспорт с
индивидуална културна стойност 6
Датировка от най-ранния етап на железопътната ни история
Висока обществена значимост
Представител на дадена типология (характерен или
изключителен)
Забележително
и/ли
иновативно
архитектурно,
инженерно-техническо или технологично решение

Насоки към показателите:
1.
Датировка от най-ранния етап на железопътната ни история –
В основния случай фокус е периодът преди 1878 г. Обектите е необходимо
да бъдат със съхранена образна автентичност. По отношение на
транспортните съоръжения най-старите запазени до днес в страната са от
второто десетилетие на ХХ в.
2.
Висока обществена значимост – Показателят се отнася за
обекти, припознати като ценност от обществото, за които мерките по
опазването им предхождат реалната законова защита.
3.
Представител на дадена типология (характерен или
отличителен) – Обектите е необходимо да бъдат със съхранена образна
автентичност. Характерен представител на дадена типология е обект, по
чиито прототип в миналото са изградени множество други, но днес е рядък
образец със съхранена автентична визия.
Отличителен представител на дадена типология е обект, принадлежащ
към дадена типология, но чието решение е по-различно от общия
прототип. Това са най-често приемните сгради на големите градове,
изграждани по индивидуални проекти.
6

Потвърждение за качествата на авторовите показатели за предварителна селекция е тяхното
сходство с критериите, на базата на които във Франция един обект се признава за част от
индустриалното наследство. Последните са: (1) исторически критерий или критерий за
изключителност, (2) критерий за известност, (3) научен и технологичен критерий, (4)
критерий за представителност – дали обектът е представителен за съответната типология. –
В: Даскалова, Ц., Ж. Кремнидзер. Индустриалното наследство на Франция. Годишник на
УАСГ, 2019, том 52, бр.S1.
Необходимо е да се подчертае също, че авторовите показатели са избрани въз основа на
спецификата на българското архитектурно наследство на железопътния транспорт, отнасят
се за последното, а френските – за индустриално наследство във Франция.
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4.
Забележително
и/или
иновативно
архитектурно,
инженерно-техническо или технологично решение – Този показател се
отнася за обекти, чието решение е върхово постижение (архитектурно,
инженерно-техническо или технологично) или е ново (или приложено по
нов начин) за даден период, район или типология.
Защитата на обектите на АНЖТ с висока индивидуална културна
стойност следва да бъде със статут на „единична ценност” (чл. 48, т.1 от
ЗКН). По смисъла на чл. 47 от ЗКН (според културната и научна област)
разглежданите обекти са „архитектурно-строителни” ценности (чл. 47, т.3).
4.2.2. Обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт с групова културна стойност
4.2.2.1. Структура тип функционален комплекс
В страната са съхранени групи от исторически железопътни сгради и
съоръжения, образуващи общ функционален комплекс. Ценни са като
свидетелство за начина на придвижване с железницата в миналото и за
старите технологични процеси (най-често свързани с парната тяга). В тази
връзка основен интерес представляват историческите гарови комплекси,
включващи обекти като: водна кула или водоснабдително здание, кран за
зареждане на парни локомотиви, обръщател за парни локомотиви,
характерна историческа второстепенна постройка.
Могат да бъдат защитени със статут на „групова ценност: комплекс”
(чл. 48, т.2б). Според научната и културна област (чл. 47 от ЗКН)
ценността се формира от „архитектурно-строителни” ценности.
4.2.2.2. Структура от обект/и на архитектурното наследство на
железопътния транспорт и прилежащата им среда
Редица исторически обекти на железопътната инфраструктура
представляват ценност именно поради своето специфично местоположение
в среда с културно-исторически и/или природен контекст.
В зависимост от приоритетите в ценностната характеристика на
средата и естеството на връзката между нея и архитектурното наследство
на железопътния транспорт варират възможностите за защита. Според
пространствената структура и териториалния обхват (чл. 48 от ЗКН)
разглежданата структура може да бъде защитена със статут на „групова
ценност: ансамбъл” (чл. 48, т.2а). Според научната и културна област
(чл.47 от ЗКН) се разграничават два случая:

ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

25

(1) при среда с културно-исторически ценности, структурата може да
обхваща „исторически” (чл. 47, т.2), „архитектурно-строителни” ценности
и/или да представлява „урбанистична” ценност (чл. 47, т. 5);
(2) при среда с природни ценности структурата може да бъде
защитена като „културен ландшафт” (чл. 47, т. 6).
Когато природната ценност има основна значимост, територията може
да бъде обявена и за „защитена местност” (чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за
защитените територии).
4.2.2.3. Структура от отдалечени обекти на архитектурното
наследство на железопътния транспорт
На Териториална схема № 2 са представени зони с концентрация на
потенциални обекти на АНЖТ, които имат архитектурно-стилистични
взаимовръзки помежду си. Тези територии следва да бъдат разгледани по
смисъла на научния труд като структури от отдалечени обекти на АНЖТ.
Оценката на разглеждания тип структура следва да се основава на:
взаимното разположение на обектите. Между по-близките
обекти са налице по-силни взаимовръзки, поради формирането на
характерна разпознаваема визия по линията;
степента на съхраненост на оригиналното сходство на обектите
от една типология.
По отношение на нормативната защита се разграничават случаите:
(1) концентрация на обекти по определено железопътно направление –
законова закрила може да се получи като поредица от „единични
ценности”. Възможно е да бъдат обединени и като „групова ценност:
историческа зона” (чл. 48, т.2д), обособена по железопътен участък.
(2) дисперсно разпръснати обекти, изградени по типов проект или
смислово свързани помежду им – могат да получат законова закрила със
статут на „серийни ценности” (чл. 48, т.2в).
И в двата гореописани случая, според научната и културна област
(чл.
47
от
ЗКН)
разглежданата
структура
обхваща
само
„архитектурно-строителни” ценности.
4.2.2.4. Комплексна културна ценност с обекти на АНЖТ
Анализът на Териториална схема № 1 показва, че редица единични
потенциални обекти на АНЖТ, както и групи от тях са ситуирани по
протежение на културни коридори или културни маршрути. (Културните
маршрути в България са документирани са посредством Националната
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схема на културните маршрути 7 , културните коридори са идентифицирани
от изследването „Културни коридори на Югоизточна Европа” 8 ).
Обектите на АНЖТ представляват поредно проявление на
историческите напластявания във времето и пространството и са
доказателство са за устойчиви социокултурни взаимовръзки. Могат да
имат значение като градивен елемент на комплексна културна ценност.
Защитата на последната категория наследство е предмет на отделни
научни разработки 9 .
4.2.3. Структура тип историческа железопътна линия
При изследване за наличие на структура тип историческа железопътна
линия на територията на страната следва да се използват данните от
Териториални схеми № 1 и № 2. По смисъла на научния труд като такива
се разглеждат зоните, в които се открива структура от отдалечени обекти
на архитектурното наследство на железопътния транспорт (схема № 2),
която съвпада с направлението на културен маршрут (схема № 1) 10 .
Предвижда се гореизложените зони да бъдат оценени посредством
авторова система от критерии.
Предложената система е предназначена да определи специфичните
ценностни характеристики на изучавания групов обект и следва да бъде
допълнение към действащите норми за оценка.

7

Националната схема на културните маршрути – Териториални културни маршрути, БНК на
ИКОМОС, 1999.
8
Културни коридори на Югоизточна Европа, Екип на Асоциация за културен туризъм с
ръководител Т. Кръстев, 2006. [онлайн ресурс] www.seecorridors.eu.
9
Пример в тази насока (принципи на защита на комплексна културна ценност) е
дисертационният труд на арх. Д. Георгиева. – В: Георгиева, Доника. Културните маршрути
в историческия град. Дисертационен труд. София, УАСГ, 2013.
10
На представените условия отговарят зони по протежение на следните железопътни участъци:
Велико Търново – Габрово, Плачковци – Стара Загора, Септември – Добринище, Долно
Камарци – Клисура.
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Таблица 4.2.

Система от допълнителни критерии за оценка на
групова ценност: историческа железопътна линия
КРИТЕРИИ
ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Синтез на сгради, инженерни
съоръжения и технологично оборудване
1. Взаимосвързаност на
1.2.
Архитектурно-стилистична
и
обектите на АНЖТ
смислова взаимосвързаност на обектите
на АНЖТ
2.1. Интeгралност
културни ценности
2. Интегрална стойност

3. Значимост на
социокултурните
взаимовръзки като
фактор за развитие

на

природни

и

2.2. Интeгралност на различни по
тематика недвижими културни ценности
и историческа многопластовост
3.1. Принос за развитието на средата
3.2. Съвременна обществена значимост
3.3. Възможности за бъдещо развитие

Насоки към показателите:
1.1. Синтез на сгради, инженерни съоръжения и технологично
оборудване – оценява се типологичното многообразие като материално
свидетелство за методите и начините за функциониране на историческата
железопътна линия.
1.2. Архитектурно-стилистична и смислова взаимосвързаност на
обектите на архитектурното наследство на железопътния транспорт –
оценява се наличието на архитектурно-стилистични и смислови
взаимовръзки между обектите на архитектурното наследство на
железопътния транспорт.
2.1. Интeгралност на природни и културни ценности – оценява се
стойността в резултат на взаимовръзките между природната среда и
историческата железопътна линия.
2.2. Интeгралност на различни по тематика недвижими културни
ценности и историческа многопластовост – оценява се стойността в
резултат на взаимовръзките между историческата линия и други
недвижими културни ценности – от различен исторически период и/или
несвързани тематично с железопътния транспорт.
3.1. Принос за развитието на средата – оценява се ролята на обекта за
историческото формиране на средата и изграждането на социокултурни
взаимовръзки.
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3.2. Съвременна обществена значимост – оценява се съвременното
значение на обекта за осъществяване на социокултурни взаимовръзки.
3.3. Възможности за бъдещо развитие – оценява се възможността за
развитие на обекта, добавяне на нови функции, съхраняване на
социокултурните взаимовръзки.
По чл. 48 от ЗКН разглежданата структура може бъде защитена като
„групова ценност: историческа зона” (чл. 48, т.2д), обособена по даден
железопътен участък. В нейния обхват по смисъла на чл. 48 от ЗКН могат
да бъдат включени: „единични културни ценности” (чл. 48, т.1), „групова
ценност: ансамбъл” (чл. 48, т.2а), „групова ценност: комплекс” (чл. 48,
т.2б), природни „защитени местности” (чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ).
Според научната и културна област (чл. 47 от ЗКН), разглежданата
структура съответства на дефиницията за „културен маршрут” (чл. 47, т.9),
но двете понятия не се припокриват напълно. Последното е „съвкупност от
историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на
недвижимото културно наследство и ландшафти”. По тази логика
структурата тип историческа железопътна линия е специфичен културен
маршрут, представляващ съвкупност от обекти на архитектурното
наследство на железопътния транспорт и ландшафти, които са в пряка
визуална връзка с историческо железопътно трасе. По смисъла на чл. 47 от
ЗКН разглежданата структура е възможно да обхваща: „исторически”,
„архитектурно-строителни”,
„урбанистични”
ценности,
„културен
ландшафт”.
Апробация на гореизложените принципи за идентификация и защита е
направена с Приложение № 3 Научно-приложно изследване:
Идентификация на недвижима културна ценност „Историческа
железопътна линия Септември – Добринище”.
4.3. НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
Представените насоки не обхващат всички възможни подходи за
опазване, а именно тези, които изявяват специфичната групова културна
стойност на разглежданите обекти.
4.3.1. Физическа защита
Основна авторова препоръка относно дейностите по физическо
съхранение е приоритетното запазване на оригиналното предназначение на
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обектите като част от транспортната инфраструктура. То е от интегрално
значение за културната им стойност. При наложителна промяна на
първоначалната функция – да бъдат потърсени средства за нейната
съвременна интерпретация.
Предложени са и препоръки по отношение на реновацията на
историческите обекти на железопътната инфраструктура – с оглед
съхраняване на оригиналното сходство на сгради и съоръжения от една
типология (фиг.6.)

Фиг. 6. Авторово проектно предложение за общо цветово фасадно решение за типови приемни
сгради. Основа – архивен чертеж с източник: Архив на ДП НКЖИ

4.3.2. Социализация
Възможностите за социализация на архитектурното наследство на
железопътния транспорт в България произтичат от груповата културна
стойност на обектите:
опазване и изява на исторически функционален комплекс от
обекти на железопътната инфраструктура;
съхранение на сходни стилово исторически сгради и
съоръжения като средство за формиране на характерна визия на
железопътните обекти по дадено направление;
обвързване на обектите на АНЖТ с природния/културноисторическия ресурс на средата;
стратегическо управление и опазване на обектите на АНЖТ
като част от комплексна културна ценност;
устойчиво използване на структура тип историческа
железопътна линия като културно-туристически маршрут.
Съчетанието с различни видове туризъм и изявата на връзки с
културно-исторически и природни забележителности е възможен
стратегически подход за опазване на българското архитектурно наследство
на железопътния транспорт.
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Заключение
5.1. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ОТ НАУЧНИЯ ТРУД
Редица исторически обекти на железопътната инфраструктура
притежават съвременна значимост като архитектурно наследство.
Представляват материално свидетелство за важни исторически процеси и
безспорно са ценност за обществото през XXI в. Тяхната културна
стойност е припозната сравнително скоро и принципите за нормативната
им защита са в процес на развитие. Усъвършенстват се също дейностите по
опазване на разглежданите ценности – представена е възможността
успешните решения от международния опит да бъдат приложени и у нас.
Архитектурното наследство на железопътния транспорт има
характерни особености като вид индустриално наследство. В тази връзка
обхваща типологично многообразие от обекти: сгради, инженерни
съоръжения и неподвижно технологично оборудване. Основен извод на
научната разработка е, че груповата културна стойност е специфична
ценностна характеристика на разглежданото наследство.
Българското индустриално наследство и неговата подкатегория, за
която се отнася научния труд, до момента са недостатъчно проучени. С
настоящето изследване са направени първите стъпки по отношение на
преодоляването на тази неяснота като са систематизирани различните
типове потенциални индустриални ценности. Разкрива се същността на
българското архитектурно наследство на железопътния транспорт въз
основа на детайлно проучване и издирване на запазени до днес
исторически обекти на железопътната инфраструктура. Изведената обща
картина на съхранените ценности у нас включва и описание на основните
проблеми при тяхното опазване.
Настоящата система на опазване на архитектурното наследство на
железопътния транспорт в България следва да бъде усъвършенствана като
бъде отчетена груповата културна стойност на неговите обекти.
Необходимо е прилагането на цялостен стратегически подход: представени
са методологически насоки в няколко аспекта. Изведени са принципи за
усъвършенстване на идентификацията и юридическата защита, описани са
конкретни препоръки по отношение на дейностите по физическа защита и
социализация.
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5.2. ПРИНОСИ
Дисертационният труд представлява първо научно изследване по
отношение на архитектурното наследство на железопътния транспорт в
България. Структурата на научната работа е изградена на принципа: „от
общото към частното” – от принципни постановки по отношение на
наследството се достига до конкретни примери за обекти в България.
Изведени са авторски насоки за опазване на архитектурното наследство на
железопътния транспорт у нас, подкрепени с реални примери,
предложения и препоръки.
Приносите са следните:
1. Систематизиране на съвременните обществени нагласи към
разглежданите ценности: защо се определят като наследство и как биват
опазвани.
2. Формулиране на оригинални дефиниции и типологии:
- авторска дефиниция за архитектурно наследство на железопътния
транспорт;
- авторско тълкувание на дефиницията за индустриално наследство
на Хартата на TICCIH от Нижни Тагил, 2003 г. , авторска класификация на
типовете индустриално наследство, апробация на предходните върху
нормативно защитените (Приложение № 1) и потенциални обекти на
българското индустриално наследство; авторови изводи за характерните
особености на индустриалното наследство;
- авторска типология на специфичните структури, които включват
обекти на архитектурното наследство на железопътния транспорт и които
очертават проявлението на груповата културна стойност на разглежданите
ценности. В тази връзка са и авторските дефиниции за: структура тип
функционален комплекс, структура от обект/и на архитектурното
наследство на железопътния транспорт и прилежащата им среда, структура
от отдалечени обекти на архитектурното наследство на железопътния
транспорт;
- авторска дефиниция за структура тип историческа железопътна
линия. Последната представлява специфична комплексна културна
ценност, която изявява в най-висша степен значимостта на наследството на
железопътния транспорт. Апробация на теоретичните постановки чрез
идентификация като културно наследство на реален обект – Историческа
железопътна линия Септември – Добринище (Приложение № 3).
ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

32

3. Структуриране на обектите на архитектурното наследство на
железопътния транспорт в България:
нормативно защитени обекти (Приложение № 2);
потенциални обекти на наследството – първо за страната
издирване на разглежданите ценности (Териториални схеми № 1 и 2).
4. Насоки за опазване на обектите на архитектурното наследство
на железопътния транспорт – предложения за усъвършенстване на
националната система на опазване:
авторска система за предварителен селективен подбор на
обекти с индивидуална културна стойност, в допълнение към действащите
норми;
насоки за идентификация и защита на групови ценности в
България, включващи обекти на архитектурното наследство на
железопътния транспорт, в т. ч. авторска система от критерии за оценка на
структура тип историческа железопътна линия, в допълнение към
действащите норми; апробация на последната чрез предложение за защита
на реален обект – Историческа железопътна линия Септември –
Добринище (Приложение № 3);
насоки за дейностите по физическа защита и социализация на
архитектурното наследство на железопътния транспорт в България.
5.3. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Настоящият научен труд представя принципен подход за опазване на
архитектурното наследство на железопътния транспорт в България. За
постигането на резултати в тази насока, изследването следва да се доразвие
в следните направления:
издирването на потенциални обекти на архитектурното
наследство на железопътния транспорт в България да бъде продължено
чрез мащабно проучване от повече и различни по компетенция
специалисти. Възможно е и резултатите да бъдат използвани при
стратегическото планиране на регионалното развитие;
конкретните авторови примери за обекти на разглежданото
наследство в страната да бъдат допълнително изследвани и да бъдат
оценена тяхната значимост като недвижима културна ценност;
предложените допълнения към действащата критериална
система да бъдат реално приложени за постигането на по-задълбочена и
обективна оценка на изучаваните ценности;
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да бъдат предприети реални действия в изпълнение на
предложения стратегически подход за устойчиво използване и изява.
Във връзка с някои по-общи теми базисните постановки на научния
труд могат да получат продължение в следните насоки:
за бъдещо по-задълбочено и всеобхватно изследване на
българското индустриално наследство. Също, използваният научен подход
към архитектурното наследство на железопътния транспорт е възможно да
бъде приложен и за други типове индустриално наследство;
в допълнение към изследване за новите видове културни
ценности и тяхната съвременна социална значимост.
авторовите
постановки
относно
неидентифицираните
ценностни характеристики на разглежданото наследство доказват
необходимостта от бъдещо развитие на националното законодателство в
областта на опазването. Необходимо е да бъде регламентиран специфичен
подход за оценка на индустриалното наследство, респективно неговите
подкатегории.
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