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ДО УЧАСТНИЦИТЕ 
в Национална конференция 

„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК“ 
 

Д Е К Л А РА Ц И Я  

на катедра “История и теория на архитектурата”, Архитектурен факултет, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 

ОТНОСНО: нарастващата опасна тенденция за фалшифициране на 
културното наследство на България 

Катедра „История и теория на архитектурата“ към Архитектурен факултет 
на УАСГ е най-старото и реномирано звено в българските висши учебни заведения, 
което вече 35 години формира архитектурни кадри за опазване на недвижимото 
културно наследство. Преподаватели в катедрата през годините са изтъкнати учени 
по история на архитектурата, изследователи и пазители на културното ни 
наследство, високо признати експерти от национално и международно ниво. Сред 
тях са арх. Сава Бобчев, арх. Милко Бичев, Никола Мавродинов, арх. Тома Петров, 
арх. Иван Попов, арх. Пейо Бербенлиев, арх. Тодор Кръстев и много други 
специалисти. Благодарение на техните неуморни усилия катедрата се разгръща 
като градивна среда за еволюция на теорията и практиката за опазването на 
наследството – среда, в която тази образователна и научна дисциплина се развива 
в съответствие със световните тенденции и издига престижа на нашата наука и на 
страната ни. Първостепенна отговорност на катедрата е обучаването на високо 
квалифицирани специалисти, способни да решават архитектурните и 

устройствените проблеми на българското културно наследство на днешния и 

утрешния ден. 

Ние, членовете на катедра „История и теория на архитектурата“, 

изразявайки нашата подкрепа към организаторите на Националната 
конференция „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК“, 

вземайки предвид международните документи и световните тенденции 
в областта на опазването на културното наследство и  

осъзнавайки нашия преподавателски дълг към бъдещите архитекти – 
специалисти в тази област,  

като експерти в областта заявяваме:  

1. Професионално и научно сме убедени, че културното наследство на 
страната ни,  уникално със своето многообразие и историческа 
многопластовост, съхранено в неговата автентичност и представено в 
неговия истинен пространствен, времеви и социален контекст, е носител на 
съвременната българска културна идентичност. Неговото значение и 
ролята му за днешното и бъдещото общество в страната ни, за нашия живот 
са неизмерими и далеч не се изчерпват само с културния туризъм. 



2. Категорично се противопоставяме на практиката да се реализират 
хипотетични реконструкции, което унищожава и подменя автентичните 
исторически следи, заличава историческата памет – под претекст развитие 
на културния туризъм и усвояване на европейски фондове, но в 
противоречие със съвременните европейски и световни принципи в 
опазването на културното наследство. Тази порочна практика е пагубна не 
само за материалните исторически свидетелства. Тя профанира 
обществената представа за смисъла на културния туризъм, разклаща устоите 
на формираното в продължение на десетилетия образование в областта на 
опазването на културното наследство, отнема възможността за бъдещи 
изследвания на архитектурните следи, лишава следващите поколения да 
направят свой, вероятно по-верен прочит на историческите факти и най-
важното - нанася невъзвратима щета на нашата културна идентичност, като я 
лишава от нейните истинни опори. 

3. Настояваме да се запази експертното начало при решаване на 
проблемите за опазване на културните ценности. Считаме, че подмяната му 
единствено и само с  политически решения създава условия за произвол при 

интерпретирането и представянето на историческите следи в „подходяща” за 
политическата конюнктура светлина и така поражда риск непреходните 
ценности на миналото да се превърнат в инструмент за решаване на 
преходни политически задачи – инструмент за „еднократна употреба”. 

4. Професионалната ни етика като преподаватели в областта на 
културното наследство ни задължава да продължим своята мисия за 
формиране на специализирани кадри в духа на международно установените 
принципи и свързаните с тях документи, следвайки съвременните световни 
тенденции и с уважение към опита на българската консервационна школа. 
Ние ще продължим да преподаваме респект към автентичността и контекста 
на културните следи от всички наследени исторически пластове, системен, 
научен и интердисциплинарен подход към културното наследство. 

5. Уверени сме, че активното включване на образователните звена в 
процесите на опазване на културното наследство ще допринесе както за 
повишаване капацитета на националната система в тази област, така и за 
формирането на бъдещите специалисти. 

6. Призоваваме за партньорство между различните образователни звена в 
областта на културното наследство, за изграждане на интердисциплинарна 
общност от специалисти още от „студентската скамейка”. 

С така заявената си позиция ние се присъединяваме към кръга от 
равнопоставени партньори-съмишленици – ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, с 
надежда за трайно и плодотворно сътрудничество в рамките на една експертна и 
гражданска общност, обединена от грижата и отговорността за бъдещото на 
културното наследство на България. 

Декларацията е приета единодушно от Катедрен съвет на катедра „История и 
теория на архитектурата“ на 14 май 2015 и подкрепена от хоноруваните 
преподаватели и редовните докторанти към Катедрата. 

 


