Общо представяне на концепцията
Концепцията за ново, устойчиво развитие и управление на културно историческото
наследство на територията на Община Брацигово се развива на базата на изработване и
прилагане на нормативни документи от местно значение за конкретни изисквания по
отношение опазване и развитие на архитектурното културно наследство, използване на
сгради със статут на недвижимо културно наследство за ревитализация в контекста на модела
и конкретните посоки за развитие на града, представени подробно в описанието на
концепцията, както и преосмислянето на неизползваеми сгради в настоящия момент, чиято
база и предназначение за града са от изключителна важност.
Приносът от конкретните заложени цели в концепцията е значим не само на местно
ниво за града и района на общината, но има и силно засегнато национално значение, чрез
обучаване на специализирани кадри за цялата страна – това е засегнато в създаването и
основаването на Национална школа за архитектурно строителна реставрация

▪ Обучителен център
НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО АРХИТЕКТУРНА И СТРОИТЕЛНА РЕСТАВРАЦИЯ
(НШАСР)
В БИВШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - гр.БРАЦИГОВО
ПРОФИЛИРАНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ,
РЕСТАВРАТОРИ, СТРОИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА МАГИСТРИ
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Брацигово, ул.“Трети март“18

ПОТЕНЦИАЛ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
КОНЦЕПЦИЯТА

Професионалната гимназия по строителство и архитектура е основана през 1912
г. като естествено продължение на брациговската строителна школа след
Освобождението. Самата школа пренася уменията си в строителния занаят от
Арнаутлука - обширен район в т. нар. Албанска Македония. Брациговци са бежанци от
този район в края на XVIII век познат като т. нар. "арнаутски преселения"
Дело на брациговските майстори са стотици обекти - черкви, мостове,
камбанарии, жилищни и др. сгради из много краища на днешна България и извън нея.
След честване на 100 годишнината от основаването си училището е закрито.

В изследването си на част КИН при изработването на ОУПО Брацигово колективът
много обстойно е представил състоянието и е разработил програма за развитие на
недвижимото културно наследство и на нематериалното културно наследство.
ОПАЗВАНЕТО НА ДЪРЖАВНО НИВО - ЗАКОНИ
Опазването на НКН е правно организирано от ЗКН.
В този закон освен държавните и общински структури отговорни за опазването
подробно се определят и начините за лицензиране на съответните специалисти, имащи
право да работят по обекти на НКН. В чл. 165 от ЗКН се определя регистърът на лицата които
имат право да проектират и упражняват авторски надзор по обекти на НКН.
За изпълнение на обекти – НКЦ строителите получават лиценз ако са вписани в
съответния регистър по чл.15 от Закона за камарата на строителите.
ЧАСТИЧЕН АНАЛИЗ ДОКАЗВАЩ ЛИПСАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Няколко висши учебни заведения обучават специалисти – проектанти, докато
средношколската специализация е доста оскъдна. Този факт влияе неблагоприятно върху
опазването на недвижимото културно наследство. Дори най-добре изработения проект за

Опазване на НКН в частта КРР теоретично е обречен на неуспех, ако попадне в ръцете на
неумели изпълнители и има много примери за това. От неправилната употреба на
строителни разтвори до неправилната подредба на каменни и тухлени структури , неумело
боравене с дървени сглобки, неумение за редене на едноулучни керемиди, тикли и пр.
При направен анализ на съществуващата учебна практика се вижда, че преобладават
художествените специалности при паралелките по реставрация в средните училища
В строителните училища преобладава специалността реставратор-техник, което
подготвя строителни техници, обучени да ръководят дейности по изпълнение на КРР, да
изготвят техническа документация и КСС. Т.е. те са в помощ на главните проектанти.

СПИСЪК НА ЧАСТ ОТ ВИДОВЕТЕ СТАРИ СТРОИТЕЛНИ ПРАКТИКИ, КОИТО СЕ
ПРИЛАГАТ ПРИ КРР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРИГИНАЛИ
ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КРР
РАБОТА С КАМЪК
Каменни зидарии
Каменни облицовки
Каменоделство – скулптура и арх.форми
Каменни настилки
Каменни покриви
Подготовка и използване на подходящи спойки
Добиване и оформяне на камък за градеж - Изработка на сечива за
автентична обработка От всички строителни периоди:
Праистория
Античност
Средновековие
Ново време

•
•
•
•

ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЪРВОДЕЛСТВО
-

Дървени строителни конструкции
Дървени обшивки
Дървени керемиди
Дограми
Мебели
Дърворезба

Средно училище
Няма.
За някои дейности
се използват
самоуки
майстори
За арх. Детайли и
скулптурни
изделия –
училището в с.
Кунино

Средно училище
Дърворезба: Трявна,
Св. Лука – Сф,
Чепино
Без акредитация за
реставрация

Добив

Изработка на сечива
От всички строителни периоди:

•
•
•
•

Праистория
Античност
Средновековие
Ново време

ГЛИНА И ГЛИНЕНИ ПРОДУКТИ

Средно училище

-

Тухлени зидарии със стари видове тухли
Керемиди
Печки
Плетарки / кирпич
Глинени разтвори за мазилки
Глинени разтвори за настилки
Глинени разтвори за спойка
Добив на глини
Производство на тухли
Производство на керемиди
Производство на други печени глинени издалия

Инструментариум
От всички строителни периоди:

•
•
•
•

Праистория
Античност
Средновековие
Ново време

ХОРОСАНИ
-

Средно училище

Варови разтвори за спойка
Варови разтвори за мазане
Варови разтвори за бадана
Хидратни варови разтвори
Добив и гасене на вар

От всички строителни периоди:

•
•
•

Праистория
Античност
Средновековие

Ново време

ТЕХНИКИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Средно училище

/МОДЕРНИЗЪМ/

-

Мазилки
Мозайки
Паркети

Някои стари
майстори и
самоуки такива

Дограми
Др

Без да се налага изброяването на всички възможни строителни техники и технологии
се установява, че липсват специалисти и в повечето от случаите се разчита на самообучавали
се майстори. Това определя качеството на реставрациите и КРР в повечето от случаите.
БРАЦИГОВО И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНАТА ШКОЛА
Брацигово е градът, в който е създадена една от първите документирани строителни
задруги – „дюлгерски еснаф“. Към новото време анализите сочат, че уменията на майсторите
– строители могат да бъдат определени стилистично като „своеобразна местна архитектурностроителна школа“ от епохата преди и по време на Възраждането.
Първоприемник на тази школа е бившият строителен техникум в града, основан през 1912 г.

Рано или късно държавата ще трябва да осигури майстори – реставратори, умеещи да
работят със стари техники и технологии като залог за качествена реставрация и КРР.
Може би това време е дошло.
В отговор на това, както и в контекста на опазването на нематериалните ценности,
възможен вариант е ревитализирането на строителния техникум в Брацигово и превръщането
в НАЦИОНАЛНАН ШКОЛА ПО АРХИТЕКТУРНА И СТРОИТЕЛНА РЕСТАВРАЦИЯ. С този акт ще
бъде възстановена традицията в Брацигово да се обучават специалисти по работа със стари
техники и технологии.
Школата би могла да осигурява достатъчно лицензирани специалисти, които да имат
правото да работят по обекти – НКЦ.
Школата ще може да отваря филиали и в други райони на страната.
Школата с възстановяването си в Брацигово ще даде и друга добавена стойност „свежест“ в иначе недобрата демографска картина на селището.
Освен средношколската програма НШАСР може да организира летните практики на
студенти – архитекти, конструктори, художници. Може да провежда летни пленери за
любители – работа с естествени материали, стари строителни техники, добив и обработка на
материалите и т.н.
За практически полигони НШАСР може да използва непосредствено близкото с.
Жребичко, което е ГНКЦ, както и десетките археологически обекти в общината и извън нея.
НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ
Ресурсите за осъществяване на намерението в краткосрочен и средносрочен план са:
Осигуряване на сграда – Сградата на Строителния техникум
Ремонт и оборудване на сградата
Разработване на учебни планове и програми
Осигуряване на финансиране – от бюджета на държавата, от европейски
програми, професионални организации, фондове
Създаване на връзки с учебните полигони и центрове – Изграждане на
преки връзки към с. Жребичко – ГНКЦ
ПРЕКИ ВРЪЗКИ КЪМ АРХИТЕКТУРНИЯТ РЕЗЕРВАТ - С. ЖРЕБИЧКО
Преките връзки към с. Жребичко ще създадат нормално и естествено свързване между
общинския център – гр. Брацигово и селото. В момента с. Жребичко е по-близо до гр. Кричим.
С изграждането на тези връзки ще се стимулира развитието на района около
микроязовирите източно от гр. Брацигово.
Ще се подпомогнат и други цели:
Бърза туристически достъп между селищата – смислов, свързан с архитектурното
наследство
Велосипедна алея – по стария черен път между селищата
Туристическа пътека - също
Достъп до места с органично земеделие около язовирите и до района като цяло
Възможност за изграждане на сезонно, седмично био-пазарище до язовирите
Достъп до залегналото в ОУП изграждане на къмпинг западно от язовирите

Развиване на пътната инфраструктура в синхрон с предвижданията града да се разраства
в североизточна посока – северно от „ромската махала“
Ромската махала няма да е в края на града и населението там ще има възможността да
се асоциира с проекта
Цените на имотите в ромската махала ще се повишат
Изграждането на преките връзки би могло да е част от учебната програма на НШАСР,
както и на летните практики за студенти, любители и средношколци. Възстановяването на
връзката между двете селища по стари съществуващи трасета е чудесен полигон за
практикуване на наученото като част от темите за работа с естествени материали
По туристическия маршрут ще могат да се изграждат каменни чешми, места за отдих с
беседки, панорамни площадки и др.

▪ КОНФЕРЕНТЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
Използването на вече съществуваща и функционираща сграда на конферентен и
културен център, дава възможност за организиране на лекции, семинари, форуми и различни
други събития
Отличната база на Народно читалище „Васил Петлешков 1874“ разполага с голяма
театрална зала с 404 места, с уникална акустика, дължаща се на вградени в стените й глинени
гърнета. Камерна зала със 150 места, конферентна зала за 60 места репетиционна,
гримьорни, библиотека и просторни фоайета подходящи за изложби и коктейли, които могат
да се използват отлично за различни събития, конференции, семинари, изложби концерти и

театрални постановки за различен брой участници и с гъвкави възможности за комбиниране
на мероприятия.

▪ ИЗЛОЖБЕН И МУЗЕЕН ЦЕНТЪР
Градският исторически музей се намира в старинната част на Брацигово и се явява
център на оформилия се музеен комплекс, който включва още родната къща на Васил
Петлешков, експозицията на брациговската строителна школа през Възраждането и
Етнографската експозиция.
В Поповата къща, построена през 1847 г. собственост на братята Зафир и Михаил
Попови, посетителите могат подробно да се запознаят с архитектурно-строителната школа
през Възраждането, посветена на прочутите брациговски строители. Показани са любопитни
фотоси от живота им, инструменти и официална кондика (закон на строителния еснаф в
града), както и мещровския речник, състоящсе от 700 думи – таен език, с който те наричали
пособия и предмети, за да запазят тайната на занаята си. Експозицията „Брациговска
архитектурно-строителна школа през Възраждането” е открита през 1981 г. в прекрасния
комплекс „Попови къщи” и е посветена на прочутите брациговски дюлгери.

Към настоящият момент музеят е действащ, но има нужда от ревитализация на
експозициите, частично преоборудване и освежителен ремонт. За целта може да се започне с
оформяне на задание и обявяване на архитектурен конкурс за концепции свързани с
обновяване на музея, развитие и направа на нов уебсайт, дигитализиране на архива на музея,
както и организиране на тематични нови експозиции – постоянни и гостуващи.

Няколко конкретни предложения за развитие на музея и неговите
експозиции
:
Разработване и създаване на нова тематична експозиция посветена на примера
и делото на проф.арх.Пейо Бербенлиев

Преиздадената от КАБ РК София Област книга посветена на подробния исторически и архитектурен анализ на
проф.арх.П.Бербенлиев и Вл.Партъчев

Проф. арх. Пейо Бербенлиев пръв изважда от анонимност възрожденските строители, които
имат фундаментално значение през епохата на Българското възраждане и да покаже тяхното
смайващо майсторство.
Биографичните данни и приносът на проф.арх.Пейо Бербенлиев са безспорен пример за
посоката и начините за опазване и развиване потенциала на недвижимото културно
наследство.
„Директор на Националния институт за паметниците на културата, как с раница на гърба
обикаля ценностите на България с надежда та те да бъдат съхранени за бъдещето. Именно той
превърна Института в творческа лаборатория с прекрасни специалисти, предани на делото за
опазване, които даваха нов живот на паметниците. Благодарение на него това не бе
провинциално затворена дейност – тя бе отворена към световната консервация. Самият той
специализирал консервация в Италия, като първи председател на Българския национален

комитет на ИКОМОС бе един от основателите на международната организация във Варшава
през 1965 г., участник в приемането на историческата Венецианска харта, близък приятел на
лидери в консервацията като Плендерлейт, Кореманс, Маркони, Паоло Мора, Мазари, Льомер,
които канеше в България и на чиито съвети разчиташе. Изпрати десетки млади български
консерватори на специализации в елитните школи в Италия, Белгия, Франция, за да защитава
чрез тях нивото на световните професионални критерии и етиката наконсервацията.“
проф.арх.Тодор Кръстев

Създаване на нов уебсайт на музея с тематични раздели и виртуално
представяне на Брациговската архитектурно строителна школа и подробно
представяне на сградите в цялата страна със снимков, видео и текстов материал
базиран на подробните обследвания на проф.арх.П.Бербенлиев и Вл. Партъчев, както
и на направени от след тях допълнителни проучвания.
Концепция за дизайн и експониране на информационни табели описващи
историята, архитектурните и инженерни характеристики на сградите на Брациговската
архитектурно строителна школа и нейните автори, които да бъдат изработени и
предоставени за експониране към конкретните архитектурни обекти, които са
недвижима културна ценност – църкви, училища, градски кули, къщи и други.

Илюстративна карта на част от значимите обекти на Брациговската архитектурно строителна школа - арх.М.Белемезов

▪ ИНФОРМАЦИОНЕН И ДИГИТАЛИЗАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Нуждата от дигитализация на архивните документи свързани с недвижимото културно
наследство и тяхната подредба и достъпност са от изключително важна и спешна
необходимост с цел обследване, консервация, реставрация и преустройства.
Този процес ще бъде много по-лесно решим, ако започне да се изгражда на регионално и
местно ниво. Това ще улесни също така достъпа и контрола над документите.
Конкретното предложение за гр.Брацигово е това да се реализира в сградата на Старото
читалище „Трендафил“ /сградата на магазина на Васил Петлешков/ основано през 1874г. от
големия национал революционер Васил Петлешков, който е негов първи председател и найголям дарител. В момента сградата със статут на недвижима културна ценност е общинска
собственост, но не се използва. Като цяло е в добро състояние и е достатъчно да бъде
направен само вътрешен ремонт и да бъде подходящо оборудвана за информационен
център за дигитализация и обследване на недвижимо културно наследство за региона, както
и успоредно може да се използва и като дигитална библиотека.

▪ Създаване на законова рамка и ясна връзка между
институциите
Тази стъпка започва с подготовка и прилагане на нормативни документи от местно
значение и конкретни изисквания по отношение опазване и по-добро развитие на
архитектурното културно наследство. Съгласно приетия подход от общото към конкретното,
степенувани на този принцип планови и нормативни документи от местно значение са:
1.Общ устройствен план на община Брацигово и правилник за неговото прилагане 20172035г.
2.ПУП на гр.Брацигово и селата

3.План за интегрирано развитие на община Брацигово 2021-2027г.
4.Стратегии, наредби и правилници
„НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
е липсващото звено в местната нормативна уредба след ОУП. (Пример за действаща
такава наредба е тази на Столична община.)
Идеята е да се регламентират компонентите на градската среда като Цвят; Форма; Материал;
Осветеност; Стил; Размер; Разположение; Композиция и др., след което да се определят зони
и съответно специфични правила за всяка зона.
Зоните е логично да следват времето на изграждане, например:
- Зона 1 трябва да е най-старата част от града зад реката със съответните
характеристики на уличната структура, височина на сградите, настилки, облицовки и
т.н.
- Зона 2 трябва да включва разширението на селището след идването на преселниците
от Костурския и Корчанския край , включително църквата и околните улици, началното
училище, парк „Априлци”
- Зона 3 - разширението след 30-те години на миналия век, включващо гимназията,
техникума, читалището и входните артерии… включително гарата.
- Зона 4 - останалата част на града
Пример за зониране:

Това зониране може да се направи и за селата в отделни приложения или самостоятелни
наредби. Като на първо време, може би трябва да се разработи само за града, а след като се
извърви веднъж целия път да се прави и за селата.

Стъпки за изработване и приемане на наредбата:
1.Сформиране на екип от специалисти и заинтересовани страни
- местни архитекти, историци, културни дейци, представители на общината
(гл.архитект)
2.Изработване на проект на наредбата и приложенията към нея
- осигуряване на подложка – кадастрална (от общината), геодезическо заснемане на
улиците, по които ще се правят разгъвки (силуети) на фасадите(за 1 и 2 зона
задължително, може би и за 3-та), сканиране или ръчно заснемане на фасадите
предмет на разгъвките;
- анализ и обобщаване на характерните особености за всяка улица и причисляването
им към съответната зона, определяне на контактните зони;
- дефиниране на правилните за всяка зона изисквания по отношение на компонентите
на градската среда, утвърждаване на тези които се запазват и определяне на срок за
привеждане в съответствие с наредбата на останалите;
- техническо изработване и оформяне на приложенията(това може да стане с
възлагане на изпълнител);
3.Съгласуване с Министерство на културата
4.Провеждане на обществено обсъждане
5.Приемане от Общинския съвет
Пример за специфични правила в Зона 1:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Предложената концепция обхваща и решава с конкретика редица от съществуващите
в момента проблеми свързани с липсващия ресурс на достатъчен брой квалифицирани
кадри, с изграждане на подробна законова рамка на местно ниво, с осъществяване на
възможност за нови контакти и обмен на кадри на национално и международно ниво чрез
конферентни събития, изложби и обучения, ще бъде решен и проблемът и достъпът до
архивни документи, ценни за правилното обследване на недвижимото културно наследство
чрез изграждане на информационен и дигитализационен център. Този модел, който на
практика се реализира изцяло в рамките на града и съществуващата му материална база,
може да се разгледа като пилотен проект, който да покаже успешен модел за опазване на
културното наследство, и който може да се мултиплицира в последствие и в много други
региони.

