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Всичко, което се оценява по даден критерий, може да се сравнява. Оценяването и
сравняването са в основата на развитието на цивилизациите, защото по този начин
всеки човек и обществото като цяло задават параметрите на бъдещо развитие.
Ако направим справка с  Българския  тълковен  речник  за  етимологията  на  думата
“ценност”,  определенията  са  “цена,  стойност,  важност,  значение,  ценни  качества,
заложби, придобивки у отделен човек или общество”. 
Т.е.  изводът е,  че ценността е равна на стойността  или значението на даден
обект или явление, което обществото присъжда. 
Обектите на недвижимото културно наследство съдържат в себе си освен ценност и
благо.  Обектите  на  това  наследство,  които  съществуват  обективно  са  ценностно
благо и  могат да бъдат паметници, забележителни места, така както са назовани в
Конвенцията  за  световното  културно  и  природно  наследство  и  други
международноправни документи. Оценяването на недвижимото културно наследство
и  по-специално  на  архитектурното  наследство,  което  ще  бъде  предмет  на  тази
статия, е съгласно общоприети международни стандарти. 
Критериите,  които  определят  дали  един  обект  на  архитектурното  творчество
съдържа  памет  за  значителни  строителни  технологии  и  техники,  за  исторически
събития  и  личности  или  новаторски  стил  и  могат  да  се  нарекат  паметници  или
забележителни места са:
на първо място обектите да притежават АВТЕНТИЧНОСТ и/или физическа цялост;
на второ – да са пример за авторска школа или майсторство;
на трето – да носят белезите на архитектурен дизайн и стил;
на четвърто – да разкриват новаторска строителна технология или традиция и не на
последно място е хармоничната им връзка със заобикалящата среда.
Тези критерии могат да се приложат и към съвременни обекти на архитектурното и
урбанистичното творчество и да се оценят като “ценност” за обществото, но с това
няма да станат обекти на културното наследство, защото няма да имат необходимата
отдалеченост от съвремието, да носят “памет за отминали епохи” и да бъдат оценени
и  включени  в  списъците  на  недвижимото  културно  наследство  със  статут  на
“паметници” или “забележителните места”. Т.е. обектите са паметници освен ако
успешно  са  преминали през  тестовете  за  автентичност  и  оригиналност  на
проектирането,  изпълнението,  материалите, майсторството или средата и ако
има  дистанция  във  времето  за  безпристрастно  оценяване.  Една  от
характеристиките на обектите на културното наследство е познанието,  което
носят като свидетелства за минали времена. 
От това следва изводът, че за опазване на културното наследство най-важно е
опазването на автентичността на обектите му, която се равнява на “истински
документ”.
        Според сбития Оксфордски английски речник, както и на всички други езици,
думата “автентичен” има значение на оригинален, истински, реален, действителен.
“Автентичност е критичен аспект в оценката на богатствата на наследството. Общо
казано, автентичност се приписва на ресурс на наследството, който е оригинален или
истински (така, както е бил създаден) от материално естество и според остаряването
и  промените  си  във  времето”1.  Според  Насоките  на  ЮНЕСКО за  изпълнение  на
консервационно-реставрационни  работи,  един  паметник  или  обект,  който  е
номиниран за включване в списъка на културното наследство, трябва да отговаря на
критериите  за автентичност и по отношение на дизайна,  майсторската изработка,

11.Насоки на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство



материала  и  общата  му композиция.  Трябва  да  бъде  представена  и  стратегия  за
консервацията  на изключителните ценности на дадения ресурс. Това означава,  че
след вписването на обекта в списъка на културното наследство,  не са допустими
дейстия, които биха намалили автентичността или истинността на този обект.
Поради  тази  причина,  документът  за  оценка,  който  е  послужил  за  основа  за
признаването на обекта за “паметник” на културното наследство е важен като основа
за сравнение и като еталон. От всичко казано следва, че обектите на недвижимото
културно  наследство  са  по-сложни  и  не  могат  да  се  отъждествяват  само  с  една
“ценност”.  Тяхната културно-историческа оценка е многопластова и комплексна и
затова  статутът,  който  следва  да  им  се  присъжда  не  може  да  бъде  “културна
ценност”, тъй като се получава тафталогия и нонсенс – обект притежаващ и оценен с
много културни стойности/ценности се извежда със статут “културна ценност”, така
както е записано в Закона за културното наследство (2009г.).  Статутът се дава на
обекта, а не на критерия.

Напоследък  обектите  на  недвижимото  културно  наследство  се  обозначават  с
понятието “културен ресурс”. Това е продиктувано от последните насоки за развитие
на икономиката  и  туризма  в  частност,  и  желанието  за  извличане  на  максимални
печалби от дейността по опазване на наследството в нашето прагматично общество. 
При съвременната  намеса  върху културното  наследство се забелязват  определени
опасности. Като  опасност  може  да  бъде  определен  не  само  обективен  външен
натиск, променящ самия паметник и средата му, но също така  и  предложения за
неуместни  действия  спрямо  него,  за  евентуалното  му  използване  по  неуместен
начин,  или  и  двете  заедно. Такива  примери  за  съжаление  са  много  в  нашето
общество  напоследък  -  като  църквата  “Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  в  Созопол,
масовото  надграждане  на  крепостните  стени  в  Созопол  с  височина  многократно
надвишаваща оригиналната  субстанция,  запазена на място.  Други неблагоприятни
примери  са  нови  строежи,  несъобразени  с  устройствената  характеристиката  на
Стария Несебър, както и с единични значими паметници в него. Друг такъв пример е
ансамбълът  от  запазени  възрожденски  къщи  в  Златоград.  Макар,  че  новото  му
функционално възраждане е успешно с реставрацията и функционирането на старите
работилнички за традиционни занаяти, вдигнатият хотел в границите му – копие на
Александровски  къщи  във  фасадното  и  обемно-пространственото  му  оформяне,
снижава стойността на целия комплекс.

Голяма  опасност  представлява  непрофесионалната  намеса,  която  води  до
самодейни резултати. Още по-голямо недоумение буди едноличната професионална
намеса, която не се основава на решения от полидисциплинарен екип. Такива опити
у нас са правени в Перперикон и Старосел,  а напоследък и в центъра на София,
където  метрото  като  строеж,  както  и  предварителни  устройствени  решения,
неосноваващи се на проучване на археологията под Ларгото са водещи в решенията
за опазване и експониране на археологическите структури от антична Сердика.

За да се опази автентичността на един паметник или забележително място, първо
следва подробно да се проучи и документира състоянието, в което е намерен, като се
опишат всички елементи и материали, които го изграждат, както и заобикалящата го
среда, като се разграничат периодите на различните намеси върху него във времето. 



Въз основа на критичен анализ се прави интердисциплинарна оценка на целия
културен  ресурс  и  се  извеждат  проблемите  и  опасностите,  които  застрашават
физическата цялост и автентичността на паметника или забележителното място. 

На  база  оценката  на  състоянието  и  важните  елементи,  изграждащи  обекта  и
средата  му  се  набелязва  стратегията  за  неговото  опазване,  като  дългосрочни  и
краткосрочни  интердисциплинарни  програми  за  опазване  -  консервация  и
управление на промяната, включително редовни инспекции, циклична поддръжка и
контрол на околната среда. 

Обектите на културното наследство, като продукти на миналото, в своето дълго
съществование са били подложени на различни увреждания, както от естествените
ерозивни  изменения  и  от  употреба  по  предназначение,  така  и  поради  други
изменения.  Тези  натрупани  промени са станали  част  от  историческия  характер  и
материално съдържание на всеки един от паметниците. 

Това  материално  съдържание  представлява истинската  стойност  на  културния
ресурс,  то  е  носителят  на  свидетелствата  от  историята  и  на  свързаните  с  него
културни ценности, както минали, така и настоящи.
       Последователността  на  тези  натрупани  промени  оформя  историческата
хронология на  ресурса  или  периодизацията  на  неговото  съществуване,  която  е
необратима и задължително включва три фази на оценка: 
Първата  фаза,  включва  първоначалния  замисъл,  в  резултат  на  който  е  създаден
обектът;
Втората фаза обхваща периода от създаването на обекта до момента на оценяването
му;
Третата фаза е възприемането на паметника в настоящето,  как  виждаме неговото
опазване и социализация за нуждите на нашето общество.     
При оценка на периодизацията на обектите на културното наследство се установява,
че  притежават  историческа  автентичност,  отразяваща  значимите  етапи  на
създаването и използването на всеки един през различните етапи от историческото
им съществуване.                                                                
Обектът на  недвижимото културно наследство следва да бъде приет като цялост,
изградена  от  отделни  съставни  елементи.  Тази  цялост  оформя  едно  потенциално
единство,  чрез  което  всяка  част  може  да  бъде  описана  и  дефинирана  според
отношението  й  към  оригиналния  замисъл.  Една  от  целите  на  проучването  и
културно-историческата  оценка  на  обекта  е  да  дефинира  целостта  на  ресурса  и
състоянието на неговото потенциално единство. Преди всичко целостта се свързва с
материалната завършеност на ресурса. 
       Съществените  качества  на  един  ресурс  на  наследството  се  приписват  на
качествата  на  неговите  материали,  майсторската  изработка,  дизайн,  среда  и  на
неговата връзка със средата. Паметникът на наследството запазва своето оригинално
единство  или  както  е  бил  създаден,  или  както  е  еволюирал  в  историческата
хронология, само въз основа на безспорни документи. Автентичността може да бъде
застрашена  от  унищожението  на  исторически  пласт,  заменянето  на  оригинални
елементи  в  настоящето  (особено ако това  става  въз  основа на  предположение)  и
добавянето на нови елементи.  Един ресурс на наследството, претърпял  значителна
реконструкция  в  наше  време,  би  станал  продукт  на  настоящето.  Поради
уникалността на всеки един обект на културното наследство заради връзката му с
даден  исторически  период  от  миналото,  носещ  свидетелство  за  характерна
майсторска  изработка,  технология,  материали,  при  унищожаването  на
автентичността на един от гореизброените елементи, историческият му ресурс ще



бъде невъзстановим и обезценен. Ако оригиналният ресурс бъде разрушен, копието
няма да отговаря на критериите, тъй като автентичността на материалите ще бъде
загубена.  Автентичност  на  материалите  е  основен  критерий  за  автентичност  на
дизайна и изработката, които, заедно с автентичност на средата, определят ресурса
на културното наследството. От друга страна, повечето исторически ресурси са вече
изменени под влиянието на природата и използването им; тези промени са станали
част от  историческия потенциал  на ресурса. Тук е ролята на професионалиста в
дисциплината  опазване  на  културното  наследство  -  да  разграничи  ценността  на
напластяванията  и  да  вземе  решение  кой  пласт  по  какъв  начин  следва  да  бъде
запазен и експониран.
Да  разгледаме  понятието  Автентичност в  социално-културния  контекс.  Когато
изследваме културните ценности/стойности на обектите на културното наследство,
следва да вземаме под внимание и съвременните социално-икономически ценности.
Присъствието  или  липсата  на  тези  ценности  води  съответно  до  защитата  и
опазването  на  ресурсите  на  културното  наследство или,  в  други  случаи,  може да
доведе до тяхното занемаряване и унищожение. Например зависи каква е нагласата
на обществото – дали счита за “ценност” дейността по опазване на културното си
наследство. Дали оценява като еднакво значими паметници от различни епохи или
видове.  Например  в  миналото  в  България  беше  даден  превес  на  опазването  на
възрожденските  обекти  на  културното  наследство и  то  главно  като  развитие  на
спецификата  им за  нуждите  на  туризма,  също по  идеологически  съображения  се
отделяха средства за опазване на обекти от антифашисткото минало. В настоящия
момент с повече внимание във връзка с опазването са обвързани  археологическите
паметници на културата. Много често основанията за опазването и консервацията на
даден обект на наследството са свързани с политически и/или комерсиални цели или
ценности, които не са съществени за неговото признание или обслужват временни
интереси.
Има група от обекти на културното наследство, които са свързани с идентичността
на  обществото  и  предизвикват  емоционална  обвързаност  с  тях,  като  мемориална
стойност,  религиозност,  традиция,  политическо  и  патриотично  признание,  т.е.
присъдена им е от обществото ценност на идентичността. Тази група от ценности
обикновено влияят в засилване обгрижването на обектите на културното наследство,
притежаващи тези ценности.

По отношение на културното наследство, икономическата му стойност/ценност може
да  бъде  тълкувана  като  ценност,  генерирана  от  ресурса  на  наследството  или
консервационни  мероприятия  и  обикновено  не  може  да  се  ограничи  само  до
финансовата  му стойност.  Икономическата  ценност  на  културното  наследство  се
свързва  най-вече  с  използването  му  за  нуждите  на  туризма,  търговията,
експлоатацията,  отдиха  и  развлеченията.   Много  често  поради  даване  превес  на
използването  на  ресурса  и  диспропорции  в  неговото  управление,  както  и
непрофесионални намеси се стига до унищожаване на недвижимите паметници на
културата.
Друго присъщо качество на обектите на културното наследство е функционалната
ценност, която е в пряка връзка с икономическата стойност и включва начинът на
употреба – първоначалното предназначение и последващи адаптации на обектите,
което  може  да  бъде  съвместимо  или  не  с  културната  им  ценност/стойност.



Обикновено опазването на първоначалната традиционна функция (автентичност на
функцията)  засилва  значението  и  стойността  на  обекта.  Неподходящо  избраната
функция  може да доведе до значителна  промяна  на  плановата  схема,  както  и  на
елементи  от  интериорното  и  екстериорното  изграждане,  което  ще  снижи
ценността/стойността на паметника или ще доведе до унищожение на голяма част от
неговата автентичност. От друга страна има много случаи, когато обстоятелствата не
позволяват възвръщане на автентичната функция и заради цялостното опазване на
паметника  е  допустимо  приспособяването  му –  адаптацията  му към новоизбрана
функция. 
Едно от важните качества на обектите на културното наследство е познавателната им
стойност, която се свързва с образователната им ценност/стойност. Тази ценност е
основа за развитие на познавателния културен туризъм. Тъй като ценителите му са
хора образовани и познавачи, за тях от първостепенно значение е автентичността на
представения продукт на културния туризъм, т.е. обектите на културното наследство
да  са  “истински”,  неподправени  и  нефалшифицирани.  Тези  ценители  не  се
възхищават от копия и кичозно преобразувани обекти, неоправдани реконструкции,
неуместни интеграции за сметка на загуба на оригинална субстанция. 
Оценката на автентичността на даден обект дава в голяма степен допустимата
намеса върху него. Оригиналът като невъзстановимо свидетелство за миналите
епохи, трябва да бъде от първостепенна грижа при всяка намеса.
Напоследък  доста  се  заговори  за  поклонническия  туризъм.  Наистина
поклонническите пътувания са свързани с развитието на туризма като възможност за
икономически  просперитет.  Такива  форми  като  пътуване  към  Йерусалим,  Мека,
Света гора от Средновековието до днес са устойчива форма на развитие на туризма и
са  утвърдили  тези  места  като  вечни  дестинации.  Но  това  е  поради  запазената
автентичност и до днес на тези духовни центрове. Възможност за развитие на такъв
туризъм у нас се търси с намирането на т.н.“мощи на Йоан Кръстител” на остров
“Св. Иван”. За съжаление във връзка с тези мощи беше унищожен един паметник на
културата  в  Созопол  –  църквата  “Св.  Св.  Кирил  и  Методий”,  като  се  дострои  и
преустрои така,  че  няма  нищо  запазено  от  първоначалната  й  автентичност.  Дано
остров “Св. Иван” не се застрои, урбанизира и загуби автентичността си във връзка с
амбицията за развитието му като дестинация на “поклонническия туризъм”.
Социалната ценност на ресурса на културното наследство се свързва с оценката на
обществото за настояща употреба на обектите на наследството и със съвместяването
им  с  традиционните  социални  дейности  на  общността  и  интеграцията  им  в
съвременната  култура.  Тъй  като  социалната  ценност  се  свързва  с  културната
идентичност на обществото, социалната ценност е толкова по-значителна, колкото в
по-голяма стойност  е  опазена  автентичността  на  паметника  или  забележителното
място.
Социалната ценност често се приема като припокрита с политическата ценност, т.е.
политиците  като  управляващи  често  се  считат  за  изразители  на  обществените
нагласи. Политическата ценност на културното наследство се свързва с определени
събития  в  историята  на  регион  или  място,  свързани  с  обекта  на  наследството.
Оценяването в тази връзка на наследството се влияе дотолкова, доколкото съвпада
със  съвременни  политически  приоритети.  Политическата  ценност  помага  за
стартиране  на  кампании  и  набиране  на  средства  за  опазване  на  това  наследство.
Много често поради авторитарна намеса от политици и игнориране на становищата



на  професионалистите  при  намеса  може  да  се  стигне  до  унищожаване  на
автентичността на дадения обект.
От всичко гореизложено се налага изводът, че обектите на културното наследство
следва да се оценяват непрекъснато, за да се сравнява състоянието им с момента на
вписването им в списъка на паметниците, както и да се предвиждат необходимите
най-адекватни намеси в даден момент по опазването им, съобразно всички оценки. 
Другият извод, който се налага е, че всеки паметник или забележително място носи
неповторимо и уникално свидетелство за човешка дейност и епоха.
Общото за всички обекти на културното наследство е, че  Автентичността е
основното,  най-ценното  и  най-важно  качество  на  паметниците  и
забележителните  места  и  без  опазване  на  автентичността  им  те  загубват
културната си ценност и престават да съществуват като такива.


