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За Фондацията: Фондация „15 века България” е учредена на 15 март 2014 г. в 
хотел „Арена ди Сердика” – София.

Основната цел на фондацията е подпомагане развитието и 
разработването на стандарти при въвеждане и провеждане на 
цифровизацията на недвижимото културно наследство на 
България.

България ДНЕС се нарежда на трето място по недвижимо 
културно наследство в Европа. Същевременно НИЕ губим 
обекти на културното наследство по-бързо, отколкото можем да
ги съхраним, както в резултат на земетресения и други 
природни явления, така и в резултат от екологични катастрофи,
човешки действия и бездействия.

НИЕ СЧИТАМЕ, че съхранението на културното наследство е 
обща кауза в една държава на която и предстои „дълго 
пътуване” за постигане на устойчив растеж и икономическо 
благосъстояние.

НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ, че съхранението на културното 
наследство във века на компютърните технологии може да 
бъде осъществено с иновативни решения. 

Същевременно  през последните години опазването на 
културното наследство все повече се свързва с целите на 
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ. Културното наследство се 
определя, като ценен икономически ресурс, който е необходим 
за повишаване на качеството на живот.
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Това са причините поради които считаме, че е ВАЖНО да 
подпомогнем процеса на ЦИФРОВИЗАЦИЯТА на 
НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО на БЪЛГАРИЯ . 

Изявление: Успешните значими национални проекти днес се случват с 
участието на интердисциплинарни екипи. Екипът на Фондация 
15 века България може да бъде определен като такъв. Имаме 
експертиза в  областта на проектния мениджмънт, финансите, 
информационните и комуникационни технологии, 
изкуствознанието. Работим с партньори с опит  от над 40 г. в 
сферата  на документиране и съхранение на недвижимото 
културно наследство.

Категорично подкрепяме МЕМОРАНДУМА. Ще оставим 
цитирането на международните нормативни актове на 
утвърдените хонорувани експерти.  Изразяваме становище, че 
приемаме  техните аргументации и обосновки. 

Конкретни предложения:

1. Изработване на Стратегия за документиране, съхранение и 
популяризиране на БЪЛГАРСКОТО НЕДВИЖИМОТО 
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО от експерти на 
ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и представяне на 
документа на държавната администрация за обсъждане;
Предложение за работно наименование на документа 
„Недвижимо културно наследство – стратегически 
ресурс за устойчиво развитие”

2. Финансиране от страна на държавата на консултанти за 
организациите развиващи дейност по опазване, 
документиране и съхранение на НЕДВИЖИМОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО с цел подготовка и участие с 
проектни предложения   ПО АКТУАЛНИТЕ ГРАНТОВИ 
СХЕМИ И ТЕМИ НА ЕВРОПРОГРАМАТА   ХОРИЗОНТ 2020;

3. Преразглеждане на списъците на  „паметници на културата 
в категория „национално значение“  с цел отпадане на 
определени обекти  и включване на нови такива.
Допълнителна информация на: http://15veka.org/?page_id=94

 



В заключение Фондация 15 века България  нямам дълга  
история, но екипът  имаме намерение да работи  за опазване 
на недвижимото културно наследство   с  Признателност към 
Предците ни и с Любов за Децата ни  и спазвайки 
международните и вътрешни нормативни актове.


