
ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПИ НА 

КАЧЕСТВОТО 
при финансирани от Европейския съюз 

интервенции във физическата среда 

с потенциално въздействие 

върху културното наследство  

Международен форум на тема 

ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ
недвижимо културно наследство и енергийна ефективност

29 ноември 2022, Grand Hotel Millennium Sofia | бул. Витоша 89 В

доц. д-р арх. Елена Димитрова
БНК на ИКОМОС



ДОКУМЕНТЪТ

✓ разработен съвместно от експерти на ИКОМОС 

и на Европейската комисия 

✓ в рамките на Европейската година на 

културното наследство 2018 

✓ приет от Генералната асамблея на ИКОМОС 

през декември 2020 година. 

✓ разглежда  ключова тема в опазването на 

културното наследство и в пространственото 

развитие и планиране

✓ Формулираните насоки са адресирани към 

всички участници в тези проекти –

международни институции, управляващи 

органи, международни организации, 

гражданското общество и местните 

общности, частния сектор и експертите.



✓ Началото – инициатива на Европейската група на 

ИКОМОС след годишна среща в Атина през юни 

2016 година

✓ Установяване на контакт с Директората по 

образование и култура на ЕК 

✓ Формиране на работната група на ИКОМОС, 

утвърдена от Генералната асамблея в Делхи

✓ Две работни срещи в Брюксел 

✓ Работилница в Париж с представители на  

експертни институции, 29-30 май 2018

✓ Конференция във Венеция, ноември 2018 –

обсъждане с представители на институциите

✓ Заседание на Европейската група на ИКОМОС 2020 

(онлайн)

✓ Представяне на документа на конференция в 

Берлин юли 2020

✓ Генералната асамблея на ИКОМОС, октомври 2020 

приема документа

ПРОЦЕСЪТ



РАБОТИЛНИЦА на ИКОМОС 

с национални експерти в Париж

май 2018



КОНФЕРЕНЦИЯ във Венеция 

с широк кръг заинтересовани европейски  

институции 

22-23 ноември 2018



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА 

КАЧЕСТВОТО:

съдържание

Формулирани са 

40 ПРИНЦИПА

в 14 тематични групи, 

които обхващат всички фази 

на жизнения цикъл 

на проектите

Споделени са научените 

уроци в досегашната 

европейска практика

Представени са 

основни и допълнителни 

препоръки за практическо 

приложение на принципите  



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР ЗА ПРОЕКТИ С

ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ 

НА 
КАЧЕСТВОТО



ЗАЩО Е ВАЖНО: единството на физическата среда



ЗАЩО Е ВАЖНО: непрекъснатостта градския процес
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ЗАЩО Е ВАЖНО: необратимостта на промените



ЗАЩО Е ВАЖНО: отговорността ни към утрешния ден на 
общество



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
zа въпроси и коментари: eldim_far@uacg.bg


