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НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Мирослав Кръстев 

DEVELOPMENT GUIDELINES FOR IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE ON THE 
SOFIA MUNICIPAL TERITORY 

Miroslav Krastev 

Abstract: The problems for conservation, socialization and exploitation of the real estate cultural heritage in 
conditions of dynamic development of cities become more up to date in recent years. 

This paper is focused on strategic guidelines for using the potential of the estates with cultural value on the Sofia 
municipal territory as a key resource for sustainable urban development. 

Based on the results from the conducted research, specific recommendations for improving the systems for planning and 
programming of the management activities of real estate cultural heritage on the Sofia municipal territory are made. 

Key words: immovable cultural heritage, management, integrated conservation, urban development 

Въведение 
"В дългосрочен план места със силна, отли-

чителна идентичност са по-склонни да проспе-
рират, отколкото места без подобна идентич-
ност. Всяко място трябва да идентифицира 
своите най-силни, най-характерни черти и да ги 
развие или да рискува да бъде всичко за всички 
хора и нищо особено за никого” 

Робърт Мертън Солоу 

От средата на миналия век културното нас-
ледство на градовете става обект на внимание и 
изучаване от страна на редица научни направле-
ния. Осъзнатата значимост на градското наследс-
тво за съхранението на колективната обществена 
памет го постави в центъра на мащабни научни 
изследвания от теоретичен и практико-приложен 
характер. Необходимостта от адекватно опазване 
на недвижимите културни имоти и популяризи-
рането на тяхната висока културна и научна 
стойност дадоха първоначален тласък на органи-
зираните дейности по ефективната им експлоа-
тация на национално и местно ниво. 

През последните две десетилетия се обогати-
ха значително и концепциите за ролята на нед-
вижимото културно наследство за повишаване на 
общественото благосъстояние. Освен безспорни-
те му социални функции все по-голямо внимание 
се отделя на икономическите ефекти при негова-
та експлоатация. Градското наследство е поста-
вено сред ключовите фактори за осигуряване на 
устойчиво териториално развитие. 

В тази връзка, редица изследователи – Thros-

by (1999, 2006, 2011), Landry (1996, 2000), Shock-
ley (2004), Towse (2011), Василева (2013), проуч-
ват възможностите и условията при които нед-
вижимото културно наследство може да добави 
икономическа стойност, да повиши жизнения 
стандарт, заетостта, преките чуждестранни ин-
вестиции и др. 

Резултатите от техните изследвания доведоха 
до промяна в подходите за оценка  потенциала на 
недвижимите културни имоти и методите за пла-
ниране на дейностите по тяхното опазване и раз-
витие от страна на публичните власти и бизнесът. 

Всичко това постави нови предизвикателства 
пред управлението на недвижимото културно 
наследство, като интегриран елемент от публич-
ните стратегии и политики за устойчиво градско 
развитие. 
Обект на разработката е недвижимото култур-

но наследство на територията на Столична община. 
Предмет на проучването са стратегическите 

насоки за оползотворяване  потенциала на нед-
вижимите имоти с културна стойност, като клю-
чов ресурс за устойчиво градско развитие. 
Целта е да се оценят подходите и методите за 

планиране и програмиране на дейностите по 
опазване и експлоатация на недвижимите кул-
турни имоти,  и тяхната адекватност в контекста 
на утвърдените в международната теория и прак-
тика принципи на управление. 

На база резултатите от проведеното изследва-
не, са направени конкретни препоръки за усъ-
вършенстване на системите за управление на 
недвижимото културно наследство на територия-
та на общината. 
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1. Недвижимото културно наследство на 
Столична община 
Столична община е най-големия агломерацио-

нен център в България и важен икономически цен-
тър в региона на Балканския полуостров. На тери-
торията на общината се създава около 40% от БВП 
в страната и се привличат близо две-трети от пре-
ките чуждестранни инвестиции. Град София е с 
най-висок процент на урбанизация (81%). Градът е 
политически, културен и административен център 
с висока концентрация на управленски функции на 
регионално и национално ниво. 

Териториалната организация на инфраструк-
турата с културен характер е категоризирана на 
няколко равнища – районно, градско и нацио-
нално. В административните граници на столи-
цата са концентрирани множество културни 
обекти с национално значение, както и голям 
брой обекти - символи на местната идентичност. 

София е един от най-древните градове, не са-
мо в страната, но и в Европа. Тази територия е 
обитавана още през неолита – VI в. пр.н.е., кога-
то започва да функционира така наречения 
„Струмски път”. В хилядолетието преди Христа 
тракийското племе Серди създава селище на кое-
то дава името си – Сердика. По времето на римс-
кия император Траян градът утвърждава поло-
жението си на важен регионален център в рамки-
те на империята. Градът е присъединен към бъл-
гарската държава през 809 г. от Хан Крум и при-
ема името Средец. В края на периода на втората 
българска държава се ражда днешното име на 
града – София. До Освобождението градът е ад-
министративен център на вилает. След това Со-
фия се развива динамично и се поставят основи-
те на модерното устройствено планиране.  

Съществуващите култови и обществени сгра-
ди през този период се възприемат и развиват ка-
то структуроопределящи опорни точки на уст-
ройствените дейности. Въвежда се система от 
обществени пространства непознати до тогава в 
ориенталския град. Така се формира съвремен-
ния градски център, наситен с недвижими кул-
турни обекти. Голяма част от тези сгради, наред 
с археологическите останки на антична и сред-
новековна София, са градското наследство, фор-
миращо идентичността на града и представящи 
неговата културно-историческа стойност.  

По данни на националния институт за недви-
жимото културно наследство (НИНКН), на тери-
торията на Столична община са регистрирани 
1392 обекта със статут на „недвижими културни 

ценности”. Около 840 от тях са в централната 
градска част – районите „Възраждане”, „Триади-
ца”, „Оборище” и „Средец”. Имотите с категория 
„национално значение” в общината са 140. На 
територията и се намира и един обект от катего-
рията „световно значение” – Боянската църква. 

В полите на Витоша и Стара планина, попа-
дащи в административните граници на община-
та, са разположени значителен брой православни 
средновековни и възрожденски църкви и манас-
тири, които са обединени под наименованието 
„Софийска света гора”.  

Тези църковни имоти имат важно значение за 
културното и духовно развитие на региона през 
един дълъг исторически период. Това богато 
недвижимо културно наследство поставя София 
на първо място в страната по брой „недвижими 
културни ценности” от национално значение.  

Недвижимото културно наследство на столи-
цата е съставено от  всички основни категории 
подлежащи на устройствена защита от местната 
власт и грижа за тяхното опазване от страна на 
държавата, заложени в конституцията и българс-
кото законодателство – архитектурно, археоло-
гическо, парково и градинско изкуство, истори-
ческо, индустриално, културен ландшафт  и т.н. 

Най-ценният археологически обект е резерва-
тът „Сердика – Средец”. Борисовата градина е 
резерват на парковото и градинско изкуство. Го-
лям брой ансамбли  (жилищни и административ-
ни сгради) в централната градска част са защите-
ни като „архитектурно–строителни” недвижими 
културни ценности. 

В  опазването и управлението на това богато 
недвижимо културно наследство са въвлечени  
голям брой институции и организации в публич-
ния и частния сектор – държавни органи, местна 
власт, бизнес, сдружения в сферата на културата 
и наследството, религиозни учреждения, научни 
институти, собственици, ползватели и др. Наред 
със специалистите, ангажирани в различните ин-
ституционални звена на национално и местно 
равнище, активна роля имат широкият кръг екс-
перти от различните професионални и научни 
направления.  

Привличането на местните общности и всич-
ки останали заинтересовани страни създава бога-
та палитра от човешки капитал въвлечен в про-
цеса на управление. 

Структурата на системата на управление на 
недвижимото културно наследство на територия-
та на общината е представена на фигура 1. 
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Фиг.1. Институционална структура за управление 
на Столичното недвижимо културно наследство 

Схемата представя в синтезиран вид  органи-
зационния модел на функциониране на различ-
ните звена в публичния сектор и тяхното взаи-
модействие с частните лица и организации.  

Държавната политика в областта на недвижи-
мото културно наследство се ръководи и осъщес-
твява от Министерски съвет. 

Министърът на културата провежда държавната 
политика по тяхното опазване във взаимодействие 
с компетентните държавни и общински органи. 
Към министерството функционират различни зве-
на с предмет на дейност – проучване и опазване и 
управление на културното наследство.  

Националният институт за недвижимо кул-
турно наследство (НИНКН) извършва научноиз-
следователска, експертна и консултативна дей-
ност по проучването и категоризирането на имо-
тите, устройствените режими на тяхното опазва-
не, допустимите инвестиционни намеси в техни-
те граници и др. 

Към министерството на културата функцио-
нира инспекторат за опазване на културното нас-
ледство, осъществяващ контрол върху спазване-
то на разпоредбите на Закона за културното нас-
ледство от страна на публичните власти и част-
ния сектор при техните намеси с превантивен и 
инвестиционен характер.  

Специализираният експертен съвет по опаз-

ване на недвижимото културно наследство е съ-
вещателен орган към министъра на културата. 
Решенията на съвета спомагат формирането на 
становище от страна на министъра по процеду-
рите за съгласуване на различни въпроси по 
опазването и експлоатацията на недвижимите 
културни имоти. 

Столичният общински съвет приема стратегия 
за опазване на недвижимото културно наследст-
во и следи за нейното изпълнение. 

Кметът на Столична община организира и 
контролира осъществяването на политиката по 
опазване на недвижимите културни ценности на 
територията на общината. Приема правилници и 
наредби за устройството и дейността на общинс-
ките звена, ангажирани с опазването на култур-
ното наследство. 

Към Столична община като съвещателни ор-
гани функционират обществен и експертен съвет 
по култура. 

Дирекция „Култура” на Столична община 
проучва, анализира и изготвя експертни оценки 
за състоянието и перспективите на развитие на 
столичните културни индустрии и културното 
наследство. Съгласува планове и програми за 
дейността на различните културни институти, 
функциониращи на територията на общината. 
Експертите в дирекцията изготвят справки, ста-
новища  и експертизи по проблемите на култура-
та и културното наследство.    

Общинският музей за история на София е 
културна и научна организация на бюджетна из-
дръжка, която участва в осъществяването на 
държавната и общинска политика по опазване на 
културното наследство. Музеят изпълнява дей-
ности, свързани с осъществяването на инвести-
торски контрол по опазването на културните ре-
сурси на територията на общината. Музеят под-
държа документален архив на регистрираните 
недвижими имоти  със статут на културни цен-
ности. Изготвя планове за управление, програми 
за социализация и др. 

Ролята на частния сектор в опазването на нас-
ледството може да бъде анализирана от различни 
гледни точки: физическите лица и фирмите са 
частни инвеститори, когато са собственици на 
имотите и са пряко ангажирани в опазването. В 
същото време други частни агенти могат да под-
помагат с дарения и спонсорство проекти за въз-
становяване на наследството. Поведението на те-
зи частни участници при опазването и експлоа-
тацията на недвижимото културно наследство се 
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основава на разнообразни мотивации, поради ко-
ето е трудно всички те да бъдат включени изчер-
пателно в единен модел. 

2. Концепции за развитие на градското 
недвижимо културно наследство 
В своето развитие и съществуване градовете 

съхраняват пространствените типове и конфигу-
рации на човешките дейности. Те са фиксирани в 
сградите, техните елементи, пространствата меж-
ду сградите, архитектурните и дизайнерски еле-
менти в градската среда. От тази гледна точка ур-
банистичната среда може да се представи като ед-
но културно пространство, което се явява еднов-
ременно продукт на човешкото творчество, но и 
ресурс на това творчество (Александров, 2006). 

Градските структури са сложни феномени, 
които съдържат в себе си различни културни и 
исторически пластове. Тези пластове отразяват 
цялата сложност и многообразие на реалния жи-
вот на обществото и ги закрепват в пространст-
вени форми. Като интегрирана част от градските 
стратегии за устойчиво развитие недвижимото 
културно наследство  представя  необходимите 
ресурси на останалите функционални системи за 
постигането на заложените стратегически цели. 
От друга страна, тези системи (труд, отдих, оби-
таване, комуникация, инфраструктура) също 
предоставят  ресурси за неговата ефективна екс-
плоатация. Установяването на факторите и усло-
вията за това взаимодействие (устройствени, со-
циални, икономически, правни, институционал-
ни) и тяхното влияние върху градското развитие 
при съхраняване автентичността на културното 
наследство е от първостепенно значение за стра-
тегическото управление на общината.  

Културното наследство се възприема от реди-
ца автори като част от динамична социално –
културна система, активно взаимодействаща с 
околната среда. Thurley (2005) доказва, че нас-
ледството притежава огромен потенциал за въз-
действие върху общественото съзнание и създа-
ване на непрекъснат цикъл на разбиране, оценя-
ване, опазване, експлоатация и естетически въз-
приятия. Този непрекъснат кръговрат съдейства 
за усъвършенстването на формите на комуника-
ция с недвижимото културно наследство от стра-
на на всички обществени групи. Благодарение на 
това наследството взаимодейства със съвремен-
ната урбанистична среда без да се създават зна-
чителни конфликтни ситуации по релацията тра-
диционно – модерно. 

Моделът на C. Landry (2000) за разработване на 
стратегии в областта на културното и градско раз-
витие се базира на съвременното разбиране за ро-
лята на културата и културното наследство в усло-
вията на пазарна икономика. Този модел акцентира 
на разликата между парадигмата на градското ин-
женерство и творческият подход в градоустройст-
вото. Според автора градското инженерство пред-
полага приоритетно строеж на инфраструктура, 
докато творческото благоустройство е насочено 
към съчетаването на инфраструктурата с единство-
то на града в пространствен, социален и икономи-
чески аспект. Решението за това, какво и как да се 
запази за бъдещите поколения, се подхранва не са-
мо от исторически, социални или архитектурни 
критерии, но и от икономически съображения. Ос-
вен това политиките, касаещи наследството се ин-
тегрират все-повече със стратегиите за градско об-
новление, туристическите дейности, културната 
индустрия, образованието в общността, участието 
в програми и т.н. 

В специализираната литература посветена на 
икономика на културата недвижимите културни 
обекти се разглеждат нееднозначно.  

Според Peacock (1995) те имат всички харак-
теристики на капиталов актив. Тези имоти изис-
кват инвестиции на човешки и физически ресур-
си за тяхното първоначално изграждане. Износ-
ват се с течение на времето и се нуждаят от до-
пълнителни ресурси за поддръжка. Тази поста-
новка ги представя като капиталов актив със 
стандартните характеристики на обикновения 
физически капитал в икономиката. 

Други автори като Throsby (2011), Ulibarri 
(2002), Shockley (2004), Bucci и Segre (2011) раз-
ширяват тази концепция въвеждайки категорията 
„културен капитал”. Тази категория е разграни-
чена от останалите форми на капитал. Разграни-
чението се състои в типа стойност, който е въп-
лътен в тези активи. Възприето е тази стойност 
да се обозначава като „културна стойност”. Ци-
тираните автори са категорични, че определянето 
на културната стойност на имотите е далеч по-
сложна задача от определянето на тяхната ико-
номическа стойност, измерена чрез променливи 
като цена или оценена чрез инструментите на 
икономическия анализ. 

Според Throsby (2011) прилагането на кон-
венционалните техники за управление на активи 
и инвестиционната теория към оценката на кул-
турното наследство не е достатъчно тъй като не 
се отчитат непазарните ползи от наследството  и 
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подходите за включването им в анализа. Тъй ка-
то културният капитал се отличава от обикнове-
ния физически капитал по културната стойност, 
която генерира, методите за оценка, прилагани 
към програми и проекти за опазване и развитие 
на недвижимото културно наследство  трябва да 
бъдат изчерпателни и да отчитат приоритетно 
културния характер на въпросния актив. Всяко 
притежаване на културен капитал води до поток 
от капиталови услуги с течение на времето. Този  
поток може да навлиза директно в крайното пот-
ребление, или може да бъде комбиниран с други 
ресурси за производството на допълнителни кул-
турни стоки и услуги. Така например, истори-
ческата сграда може да осигури търговско или 
жилищно пространство, или може да бъде място, 
осигуряващо културен опит за посетителите. 

Според тази концепция оценяването на про-
ект за реставрация и адаптация на недвижим 
културен имот има за задача идентифицирането 
на всички пазарни и нетърговски ползи и разхо-
ди, като използва техниките за сравняване на ин-
вестициите в този проект с други конкуриращи 
се проекти  в сферата на наследството или с дру-
ги алтернативни инвестиционни възможности 
извън тази категория. Тъй като културният капи-
тал се отличава от обикновения физически капи-
тал от културната стойност, която генерира, ме-
тодите за оценка, прилагани към проекти за нас-
ледството, трябва да се съсредоточат върху ико-
номическата и културната стойност на изследва-
ните проекти. 

Потокът от нетни печалби, генерирани от 
проекта за възстановяване и експлоатация на 
имота, дисконтирани до настоящия момент, мо-
же лесно да бъде сравнен с първоначалните ин-
вестиционни разходи на проекта. Проектът е 
икономически жизнеспособен ако социалните 
ползи надхвърлят социалните разходи. Важно 
условие за да се приложи моделът „разходи – 
ползи” към инвестиционен проект за реставрация 
и социализация на недвижими културни имоти е 
наличието на конкретна количествена оценка на 
културната стойност. 

Многоизмерният характер на културната 
стойност изисква подходящ подход за нейното 
оценяване – дезагрегация в нейните съставни 
елементи. Throsby (2011) предлага за културното 
наследство тези елементи да включват: 

• естетическа стойност - красота, хармония.  
• духовна ценност: разбиране, просветление, 

прозрение;  

• социална стойност: връзка с други, чувство 
за идентичност;  

• историческа стойност: връзка с минали съ-
бития и исторически личности; 

• символична стойност: обекти като  източ-
ници на културна идентичност и образователна 
информация; 

• стойност на автентичността: целостта, 
уникалността. 

Така представен, подходът за идентифицира-
не на културната стойност като многоизмерна 
концепция е изведен от теорията на търсенето в 
икономиката, в която стоките са определени като 
набор от характеристики, които могат да отнемат 
различни тегла в различните предпочитани фун-
кции на различните хора. 

О'Брайън (2012) обогатява тази концепция из-
следвайки конкурентоспособността на градове с 
богато и съхранено недвижимо културно наслед-
ство спрямо такива без подобни характеристики. 
Според него ключът към успешното диференци-
ране на градовете е изграждането и поддържане-
то на градски активи, които са уникални за тях. 
По тази причина стратегиите за градско обнов-
ление, които се основават на наследството на 
града и запазват най-добрите му характеристики, 
могат да осигурят разликата, която e в основата 
на общата стратегия за градско икономическо 
развитие. Трудностите при планирането и реали-
зацията на подобни дейности, според автора,  
произтичат от сложността да се направи директ-
на връзка между стратегиите за градско възста-
новяване и опазване на недвижимото културно 
наследство и вероятностния размер на привлече-
ните  инвестиции в бъдеще. Това е далеч по-
трудна изследователска задача, отколкото нап-
ример да се установи как проект за реставрация и 
социализация на недвижими културни обекти 
привлича туристите и какви са техните разходи 
за потребление. Следователно градският проект 
за модернизация с културен компонент трябва да 
бъде проектиран по такъв начин, че частният 
сектор да получава по-висока финансова възв-
ръщаемост от интервенцията, отколкото при 
стандартен проект за градско модернизиране. 

В заключение можем да отбележим, че теоре-
тичните направления акцентиращи върху иконо-
мика на културата се откриват богати възмож-
ности за анализ на продуктивността на наследст-
вото и за формулиране на стратегии за инвести-
ране в недвижимите културни имоти. Отговор-
ност на местната власт е да създаде такава инс-
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титуционална и нормативна структура, която да 
гарантира ефикасно планиране, програмиране и 
проектиране на дейностите по устойчиво разви-
тие на недвижимото културно наследство на съ-
ответната територия, чрез система от стратеги-
чески и оперативни  документи. 

3. Методи на управление на недвижимото 
културно наследство на Столична община 
Територията на Столична община, като всяка 

урбанистична структура, се нуждае от непрекъсна-
то развитие на инфраструктурата и различните 
градски функционални системи – труд, отдих, оби-
таване и т.н. Управлението на тези процеси най-
общо има за задача да отговори на постоянното 
предизвикателство за модернизация и инвестиции 
в историческите пластове на града без да се прави 
компромис с идентичността им. Реализирането на 
различните публични управленски програми пред-
полага прилагането на устройствена политика на 
децентрализирано сътрудничество и многосектор-
но партньорство между различните институции и 
организации – културни, образователни, научни, 
стопански, граждански сдружения и др.  

Децентрализацията и деконцентрацията на 
публичното управление, както я дефинира 
Schuster (1997), увеличава отговорността на мес-
тните власти и осигурява по-добър контрол вър-
ху процеса на вземане на решения. 

Въвеждането на многостепенно управление в 
рамките на ЕС позволи включването на всички 
заинтересовани страни в процесите на градско 
развитие. При дейностите по опазване и използ-
ване на недвижимото културно наследство това 
означава, че общинската администрация добива 
права и задължения да прилага всички средства 
за въздействие – регулиране, разходи, данъчно 
облагане, режими на опазване и др, но при отчи-
тане интересите на частния сектор и обществото. 

Основните дейности по стопанисването на 
недвижимите културни обекти са насочени в 
следните направления: 

• системно проучване на имотите с потенци-
ал за предоставяне на статут „недвижима кул-
турна ценност”; 

• деклариране и предоставяне на юридичес-
ки статут на най-ценните имоти; 

• реставрация и консервация; 
• адаптация и социализация. 
Проучването и оценката на културната стойност 

и обществена значимост  ангажира широк кръг ек-
сперти от различните научни и професионални 

направления – архитекти,  културолози, изкуство-
веди, историци, археолози, реставратори и др.  

Експертните оценки на тези специалисти са 
основанието за предоставяне на статут и режим 
на юридическа защита на имота. Този статут се 
предоставя от  министъра на културата. 

Реставрацията има за задача да възстанови 
имота в неговия автентичен вид, а чрез консер-
вацията се осигурява съхранението му в този вид 
за бъдещите поколения. 

Адаптацията и социализацията са процеси на 
целенасочено въздействие върху недвижимите 
имоти с културна стойност, осигуряващи пълно-
ценното им включване в съвременната урбанис-
тична и социална среда. 

Тези дейности са интегрирани в управленските 
стратегии и политики за развитие на Столична об-
щина в следните етапи, представени на фигура 2. 

 
Фиг. 2. Етапи на управление на  

градското наследство 

Визията за устойчиво развитие на недвижи-
мото културно наследство на територията на об-
щината е сведена до запазването на автентичния 
характер на града и съхраняването на традиции-
те, културното многообразие, религиозната и ет-
ническа толерантност. 

Основна задача при планирането на градско-
то пространствено и секторно  развитие е опре-
делянето на най-важните изследователски разре-
зи, чрез които може да бъде съставен адекватен 
модел на градската среда и нейните елементи, в 
това число недвижимото културно наследство. 
Моделирането на разнообразните групи процеси, 
свързани с управлението на недвижимото кул-
турно наследство, наред с останалите структурни 
елементи, включва богата палитра от подходи и 
методи за анализ и оценка. Поради голямата 
сложност на обектите на планиране – градът и 
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урбанистичните структури, е невъзможно те да 
бъдат обхванати в цялост. По тази причина в 
Столична община се изготвят конкретни пуб-
лични програми за различните функционални 
системи и пространствени структури. 
Програмирането има за предмет „произвеж-

дането” на конкретни управленски публични 
програми съдържащи подробни характеристики 
на инвестиционните намерения. Програмирането 
е еднозначно детерминирано описание, въз осно-
ва на което инвестиционния проект следва да се 
изпълни при спазване на действащите законови 
правила и нормативи. 

Етапът на инвестиционно проектиране за 
недвижими културни обекти започва с предвари-
телни проучвания, огледи на място и съставяне 
на първоначален план за действие. Подготвят се 
документи свързани със специфичните изисква-
ния на ЗКН. 

След приключване на изследователската фаза 
започват дейностите по изготвянето на цялост-
ния инвестиционен проект в трите му фази – 
идеен, технически и работен (Стефанов, 2017, 
стр. 125). С тези проекти най-често се предвиж-
дат предприемането на аварийни мерки, преуст-
ройства, реконструкции и консервационно – рес-
таврационни работи. Администрирането на про-
цеса се осъществява след внасянето за одобрение 
в НИНКН на проектната документация. Послед-
ният етап на проекта е осъществяването на ав-
торски надзор след получаването на методически 
указания за извършените намеси от страна на 
министъра на културата. 

Оценката и контролът на процесите при уп-
равлението на недвижимото културно наследст-
во, от гледна точка на системата за управление, 
обхваща множество различни аспекти агрегира-
ни в две основни групи: 

• резултати от управлението – представя 
обобщените показатели за състоянието и тенден-
циите на развитие на обекта на управление вслед-
ствие на взетите решения на различните управ-
ленски равнища. Такива показатели са степента на 
физическа съхраненост на недвижимите културни 
имоти, прираст на посещаемостта им и др.; 

• обща ефективност на системата за управ-
ление – определя се чрез група индикатори за 
постигането на организационните цели. Измер-
ват до каква степен извършените дейности съот-
ветстват на поставените задачи в качествен, 
стойностен и времеви аспект и осигурена ли е 
надеждна обратна връзка. 

4. Стратегии и програми за развитие на 
недвижимото културно наследство на 
Столична община 
След приемането на страната ни в ЕС, с цел 

подобряване на управленския капацитет, беше въ-
ведена стройна система от стратегически доку-
менти. Тяхната главна задача е синхронизирането 
на публичните стратегии и политики на нацио-
нално, регионално и местно ниво с тези на общ-
ността. За целите на настоящето изследване бяха 
проучени тези от тях, засягащи опазването и ус-
тойчивото използване на недвижимите културни 
имоти на територията на Столична община. 

Стратегическите насоки за устойчиво терито-
риално развитие на национално ниво в нашата 
страна са изведени в Националната концепция 
за пространствено развитие (НКПР 2013-
2025) и Национална стратегия за регионално 
развитие (НСРР 2012-2022). 

Тези стратегически документи са насочени 
към ефективно прилагане на регионалните поли-
тики за постигането на конкурентни и привлека-
телни за инвестиции териториални центрове, 
ръст на заетостта и подобряване на условията за 
образование, отдих и живеене. 

Приоритетни направления са качествата на 
околната среда, транспортната инфраструктура, 
ефективността на системата за управление, стан-
дарта на живот и опазването на природното и 
културно наследство. 

В тези стратегически документи териториите  
съчетаващи  природни и културни ценности с ут-
върдени традиции и потенциал за развитие се 
разглеждат приоритетно. Такива условия са на-
лични в Столична община, което я прави прив-
лекателен център за инвестиции в културното 
наследство. 

Регионалният план за развитие на Югоза-
паден район (2014-2020) определя стратегичес-
ката рамка за низходящите нива в йерархията на 
регионалното планиране – областни стратегии и 
общински планове за развитие. Отчетено е бога-
тото културно наследство на региона и фактът, 
че около 50% от недвижимите паметници на кул-
турата от национално значение се намират на не-
говата територия. Дейностите по  консервацията, 
реставрацията и социализацията им се обвързват 
с оползотворяването на местния туристически 
потенциал в следните насоки: 

• развитие на атрактивни обекти от природ-
ното и културно наследство – възстановяване, 
опазване, експониране, оборудване, анимиране; 
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• подобряване на достъпа и прилежащата 
туристическа инфраструктура; 

• формиране и маркетинг на регионални ту-
ристически продукти; 

• популяризиране на природното и културно 
наследство. 

Индикатори за оценка на изпълнението са бро-
ят на създадените и популяризирани туристически 
дестинации на база културно-историческо наслед-
ство и свързаните с него новосъздадени туристи-
чески продукти. 

Главната цел на стратегията за развитие 
на област София (2014-2020) е превръщането и 
в устойчив и балансирано развиващ се икономи-
чески, политически, културен и научен център с 
висок стандарт на живот и стратегическо значе-
ние в националната и Европейската урбанистич-
на полицентрична мрежа. 

Недвижимото културно наследство на тери-
торията на област София попада в обхвата на 
стратегическите приоритети, свързани с пълно-
ценното използване на природните и културни 
ресурси за постигане на устойчив икономически 
растеж. Специфични цели в рамките на страте-
гическите насоки за развитие на недвижимите 
културни ценности в документа са: 

• възстановяването на религиозните обекти  
(църкви и манастири), обединени в група носеща 
наименованието „Софийска света гора”; 

• приобщаването на културното наследство 
на града и областта към системата на туризма за 
използването им като стимулатор на икономи-
ческия растеж. 

Бюджетът за изпълнение на програмата е 94.4 
млн. лв. Публичното финансиране е 19 млн. лв., 
при очаквани 10 млн. лв. привлечени частни ин-
вестиции. Най-голям е делът на средствата по 
оперативните програми на ЕС – 66 млн. лв. 

Представените в документа количествени ин-
дикатори за оценка на постигнатите резултати от 
социализацията на недвижимото културно нас-
ледство на общината са броят създадени турис-
тически атракции и ръстът на туристическите 
посещения. 

Общият устройствен план (ОУП) на Сто-
лична община, със своята всеобхватност и хо-
листичен подход, до голяма степен определя за-
ложените в областната стратегия и общинският 
план за развитие на София цели и приоритети: 

• балансирано и устойчиво развитие на 
всички градски системи и компоненти на жизне-
ната среда в рамките на територията; 

• приоритетно развитие на определени фун-
кции, допринасящи за конкурентоспособността 
на града като цяло. 

Имотите със статут на недвижими културни 
ценности съставят самостоятелна система и са 
обект на отделна част от ОУП на Столична об-
щина. Въпреки това те се разглеждат във взаи-
модействието им с останалите функционални 
системи – труд, отдих и обитаване. Този подход 
позволява недвижимото културно наследство на 
територията, предмет на плана, да се детермини-
ра като елемент на градската среда, осигуряващ 
на останалите функционални системи част от ре-
сурсите за тяхното устойчиво развитие. 

Устройствената концепция за пространствено 
развитие на системата „Културно – историческо 
наследство” в ОУП включва мерките за адекват-
ното им функционално зониране в рамките на 
територията и режимите на тяхното опазване. 
Това се осъществява чрез обособяването на сис-
тема от територии за защита на недвижимото 
културно наследство. Тези територии включват 
обособени имоти, които се експлоатират при на-
личието на специфични режими на опазване.  

Защитените територии за опазване на недви-
жимото културно наследство са диференцирани 
в няколко основни групи в зависимост от видо-
вата принадлежност и обществената значимост 
на културните ресурси в тях: 

• територии в режим на особена устройстве-
на защита със статут на резерват; 

• територии с превантивна устройствена за-
щита на обособените резервати; 

• територии на групови недвижими културни 
ценности (ансамбъл) и техните охранителни зони;  

• територии на парково и градинско изкуство; 
• територии на единични и групови археоло-

гически обекти в извън селищната зона; 
• територии с характерни селищни структури; 
• територии на културни пейзажи; 
• територии на културни маршрути.  
Според изискванията и регламентите за тези 

територии в българското законодателство (ЗУТ, 
ЗКН, ЗУЗСО, ЗКС и др.) в рамките на подробни-
те устройствени планове са изработени специ-
фични правила и нормативи за устройство и зас-
трояване на имотите със статут на „недвижима 
културна ценност”. Те включват ограниченията в 
характера, плътността и интензивността на заст-
рояване на имотите в териториите за защита на 
културното наследство, както и други особенос-
ти свързани с експонирането на обектите. По то-
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зи начин се регулират инвестиционните намеси с 
цел ефективното им опазване и създаването на 
условия за развитието им като ресурс за устой-
чиво градско развитие. 

Общинският план за развитие на Столична 
община (2014-2020г) определя средносрочните цели 
и приоритети за развитие на общината в съответст-
вие с областната стратегия за развитие и ОУП. 

Главната стратегическа цел е постигането на 
устойчив икономически растеж чрез конкурен-
тоспособност, инвестиционна атрактивност и 
подобрена жизнена среда при съхранено природ-
но и културно наследство и нарастваща роля в 
полицентричната урбанистична мрежа на ЕС. 

Експлоатацията на Недвижимото културно 
наследство в този стратегически документ се об-
вързва с формирането на интегрирани регионал-
ни туристически продукти. Предвижда се това да 
се осъществи чрез разкриване, консервация и ек-
спониране на археологическото богатство на 
София, изграждане на културни маршрути и раз-
работване на продуктова гама на туристическото 
предлагане в сферата на културния туризъм. 
Приоритет е също изграждането на техники и 
програми за интерпретация на културното нас-
ледство на територията на общината.  

Количествените индикатори за оценка изпъл-
нението на поставените цели са броят на рестав-
рираните и социализирани обекти (30 бр.) и ръс-
тът на посещенията на подпомогнатите туристи-
чески обекти (30-50%). 

Предвидените финансови ресурси за периода 
на действие на плана са 8,3 млн. лв. От тях 675 
хил. лв. (8.13%) от общинския бюджет, 1,12 млн. 
лв. (13.55%) държавно финансиране, 6 млн. лв. 
(72.2%) от оперативните програми на ЕС, и 500 
хил.лв. (6%) привлечен частен ресурс. 

Интегрираният план за градско възстановя-
ване и развитие (ИПГВР 2014-2020) осигурява 
пространствена, времева и фактическа координа-
ция и интеграция на различни политики и планови 
ресурси за постигане на дефинираните цели за 
трайно подобряване на икономическото, социално 
и екологично състояние на градската територия. 
Интегрираният план за градско възстановяване и 
развитие е разработен за урбанизираната територия 
в обхвата на строителните граници на София. 

Визията за развитие на град София в ИПГВР 
надгражда и прецизира насоките за развитие в 
съществуващите стратегически документи за ре-
гионално и устройствено планиране и обединява 
техните приоритети. Документът има програмен 

характер. Той е основата за хармонизиране на 
публичните политики и ресурси на национално и 
местно ниво  с оперативните програми на ЕС и 
структурните фондове. 

Запазването на автентичността на градското 
наследство при повишаването на жизнеността на 
градския център, съхраняването на традициите и 
културното многообразие са приоритетните за-
дачи за постигане на поставените стратегически 
цели по отношение опазването и експлоатацията 
на недвижимото културно наследство. 

Съгласно методическите насоки на МРРБ са 
обособени градски територии с определено ос-
новно функционално предназначение. Тези зони 
имат сходни характеристики и състояние на фи-
зическата среда, структура на населението, ха-
рактер и състояние на сградния фонд. 

При извършване на оценката на градската 
структура, недвижимото културно наследство на 
София се разглежда в контекста на обществените 
зони в столицата. Това са зоните с публични функ-
ции с висока обществена значимост. Основният 
показател за оценка е концентрацията на недвижи-
мите култури ценности в дадените зони. Използва-
ните методи за оценка включват оглед на зоните, 
експертна оценка по ключови критерии, отчитане 
мнението на районните администрации за пробле-
мите и потенциала на зоните, сравнителен и доку-
ментен анализ и др. Критериите за експертна оцен-
ка са по тристепенна скала и включват концентра-
цията на обществено значими обекти – публични 
пространства, ансамбли, сгради и места. 

Централната градска част, която обхваща част 
от районите Сердика, Оборище, Триадица и Въз-
раждане е с най-голяма концентрация на недвижи-
ми културни ценности. Анализът на състоянието 
на тези обекти е направен по следните показатели: 

• степен на проученост; 
• физическо състояние на обекта; 
• наличие на юридическа защита; 
• степен на реставрационна намеса; 
• степен на съхраненост; 
• степен на значимост; 
• степен на социализация на обектите. 
На база проведения анализ са предложени 

следните мерки за развитие на недвижимото кул-
турно наследство: 

• популяризиране на културната идентич-
ност на градските райони сред обществото и гос-
тите на града; 

• осигуряване на нормално протичане на ар-
хеологическите проучвания и консервационно – 
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реставрационните дейности  в централната град-
ска територия; 

• предприемане на реални действия за твор-
ческо използване на потенциала на обекти от со-
циалистическия период и най-ново време; 

• адекватна социализация и експониране на 
сложната историческа стратификация при под-
земните публични пространства на историческо-
то градско ядро. 

Очакваните резултати от изпълнението на за-
ложените в ИПГВР проекти за консервация, рес-
таврация, експониране и социализация на значи-
ми обекти на недвижимото културно наследство 
са обновяването на градския център и изявяване-
то на неговата идентичност, увеличен поток по-
сетители и туристи, както и повишаване на ико-
номическите ползи за обслужващите  обекти в 
близост до недвижимите културни ценности. 

Индикаторите за оценка и наблюдение са бро-
ят социализирани обекти и  ръстът на посещени-
ята за периода. 

В стратегия за развитие на културата в 
София (2014-2020) планираните дейности, отна-
сящи се до недвижимите културни обекти на те-
риторията на общината, са обособени в отделна 
приоритетна програма.  

Основната цел на тази програма е културното 
наследство да се превърне във фактор за устой-
чиво градско и регионално развитие и културен 
капитал, който притежава икономическа и соци-
ална стойност. Отчетена е важната връзка между 
културното наследство и съвременните изкуства 
за обогатяване творческият потенциал на града.  

Разработването на система за оценка на нед-
вижимото културно наследство за целите на ус-
тойчивото градско развитие е изведена като пър-
востепенна задача на управлението. 

Методиката за анализ включва:  
• установяване на благоприятните и ограни-

чаващи фактори за развитие и използване на 
културното наследство, в това число недвижимо-
то, като ресурс за устойчиво икономическо реги-
онално  развитие; 

• измерване на икономическия потенциал на 
недвижимото културно наследство като създател 
на пазарни стойности; 

• определяне на добавената стойност гене-
рирана от недвижимите културни имоти на реги-
онално ниво; 

• картографиране и дигитализация на нас-
ледството от различни епохи и класифициране 
по видова принадлежност. 

Социалните ефекти от реализацията на пла-
нираните дейности в стратегическия документ са 
насочени към осигуряването на по-широк достъп 
на различните обществени групи. Предвижда се 
подпомагане на програми и проекти, използващи 
пълноценно взаимодействието между културно-
то наследство и съвременните изкуства. Предп-
риети са мерки за повишаване на информира-
ността и интереса към историята и наследството 
от страна на обществото и др. 

Отчетени са възможностите за добавяне на 
икономическа стойност чрез насърчаване на тър-
говията с продукти, създадени на базата на кул-
турното наследство – сувенири, изображения и др.  

Необходимите ресурси за реализация на плани-
раните дейности се предвижда да се набавят чрез 
диверсифициране на източниците на финансиране. 
Ефективно използване на структурните фондове на 
ЕС, публично-частни партньорства и концесии.  

Индикаторите за изпълнение на стратегията 
оценяват ръста в посещенията на недвижими 
културни ценности и броя на реализираните мар-
кетингови програми. 

Оперативна програма „Региони в растеж 
2014-2020” е насочена към подпомагане чрез без-
възмездна помощ и финансови инструменти на 
дейности в редица приоритетни области от страте-
гия „Европа 2020”, включително подобряването на 
градската среда, развитието на туризма и популя-
ризирането на недвижимото културно наследство.  

Финансирането на проекти, с цел социализация 
на обекти от културното наследство, се осъществя-
ва по приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” и „Регионален туризъм”. 

Средствата по двете приоритетни оси са обе-
динени в един финансов инструмент – „Фонд за 
градско развитие”. Този фонд има за задача да 
подобри достъпа до финансиране на проекти за 
градско развитие, устойчив туризъм и културно 
наследство. Одобрението на проекти от катего-
риите „национално” и „световно” значение на 
територията на общината се съгласува с Минис-
терство на културата, според разпоредбите на 
Закона за културното наследство. 

За всеки проект се провежда обществено обсъж-
дане. Необходимо е експертно становище, което да 
гарантира, че предлаганите обемно-пространствени 
решения за съответния обект и съпътстващите го 
дейности отговарят на добрите практики и изисква-
нията за интегрирана консервация, заложени в меж-
дународните правни документи. 

Дейностите, заложени в управленските прог-
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рами на Столична община, засягащи недвижимо-
то културно наследство и кандидатстващи за фи-
нансиране от страна на ЕС са: 

• възстановяване и социализация на обекти с 
обществено значение; 

• развитие на туристическата инфраструкту-
ра, необходима за нуждите на атракциите с кул-
турен характер; 

• дребномащабни инвестиции в търговски 
зони, съоръжения за активен отдих и др.; 

• осигуряване на информация за обществе-
ността чрез кампании за подобряване на осведо-
меността относно опазването на недвижимото 
културно наследство; 

• създаване на маркетингови планове и 
програми за стимулиране на посещенията в при-
оритетните  културни обекти. 

Предвидените индикатори за оценка изпълне-
нието на проектите са: 

• степен на удовлетвореност на жителите от 
културния живот в общината; 

• прираст на посещенията след реализация 
на проекта; 

• брой развити туристически атракции и съз-
дадени работни места за тяхната експлоатация; 

• население облагодетелствано от обновени-
те сгради – културно наследство; 

• удовлетвореност на посетителите от атрак-
циите и информационните услуги при тяхното 
експониране. 

Изводи от проведеното проучване 
Въз основа на направения задълбочен анализ, 

синтез и оценка на стратегическите и програмни 
документи на национално, регионално и местно 
ниво, определящи насоките за развитие на нед-
вижимото културно наследство на територията 
на Столична община, и на резултатите от прове-
деното изследване, могат да се направят следни-
те основни изводи и препоръки: 

Въпреки че се отчита значението на недвижи-
мото културно наследство за устойчиво градско 
развитие на всички равнища на планиране все 
още не е разработен интегриран модел за неговото 
адекватно стратегическо управление. Все още не 
са разработени от съответните органи и планове 
за опазване и управление (ПОУ) и „интегриран 
консервационен план” на територията на Столич-
на община. Това положение затруднява изгражда-
нето на единна стратегия обхващаща пространст-
вените, градоустройствени, социални и икономи-
чески аспекти на развитие на богатото и многооб-

разно културно наследство на общината. 
Фокусът върху недвижимото културно нас-

ледство при преобладаващата част от стратегии-
те за развитие на общината е като притегателен 
център за туризъм, търговия на дребно и други 
свързани с него икономически дейности. Прио-
ритетно се финансират проекти, създаващи ту-
ристически атракции от обектите – „недвижими 
културни ценности”. Пренебрегват се останалите 
сектори и индустрии и възможностите за пости-
гане на синергичен ефект – творчески индустрии, 
съвременно изкуство, традиционни занаяти и др. 

Ползите, които се търсят, са насочени пре-
димно към генериране на икономически растеж, 
вместо към цялостно развитие на територията и 
нейните функционални системи. 

Непреките стойности на Столичното недви-
жимо културно наследство не се отчитат в доста-
тъчна степен. Това води до надценяване на из-
ползваните показатели за оценка (брой ренови-
рани обекти, приходи от посещения, брой попу-
ляризирани дестинации и др.) за сметка подценя-
ването на други (ръст на приходите от дейности 
с културен характер по видове, повишена чувст-
вителност на местната общност към наследство-
то, нови образователни програми, влияние върху 
стойността на имотите в района, обем реализи-
рани инвестиции в сферата на културата). Всич-
ко това води до концентрация на ресурси върху 
наследството с по-висока икономическа възвръ-
щаемост, подценявайки останалите имоти, тясно 
свързани с местната идентичност и история, но с 
по-малка икономическа стойност. 

При проведеният анализ на нормативната уредба 
се установи, че липсва ясно разделение на прилож-
ните полета на тези задължения при местните влас-
ти и държавните органи. Техните правомощия 
включват идентични дейности, без да е изяснена 
тяхната субординация. В този смисъл децентрали-
зацията по отношение на опазването и управлението 
на недвижимото културно наследство следва да се 
разбира като разделение на конкретни функции по 
компетентност и предмет, в условията на пряко сът-
рудничество, основани на единна политика и обща 
цел. Тази интегрирана структура може да се сфор-
мира по пътя на деконцентрацията – експерти на 
МК и НИНКН да работят в СО, както и сформира-
нето на смесени държавно-общински комисии. 

Не са предвидени достатъчно адекватни мер-
ки за охрана на недвижимото културно наследст-
во. Заниженият контрол и липсата на санкции 
както от страна на общинските контролни орга-
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ни, така и от страна на държавата, са основна 
причина за лошото стопанисване на голяма част 
от тези обекти и нерегламентираните намеси в 
техните охранителни зони. За преодоляването на 
тази проблемна ситуация в бъдеще е необходимо 
създаването на достатъчно стимули (социални и 
икономически) за поддържането на тези имоти в 
добро състояние от страна на техните собствени-
ци – публични и частни. 

Необходима е оценка на административния и 
експертен капацитет на общината. Не се разг-
леждат нарастващите потребности от експерти 
подпомагащи вземането на решения на различ-
ните управленски равнища и възможностите за 
повишаване на тяхната квалификация. Именно 
развитието на техния експертен потенциал и ак-
тивното им включване в планираните публични 
програми и инвестиционни намеси би повишил 
приноса на недвижимото културно наследство за 
устойчивото градско развитие. 

Заключение  
Въпреки декларациите във всички стратеги-

чески и оперативни документи за интегриран 
подход към градската среда недвижимото кул-
турно наследство не е интегрирано достатъчно в 
стратегиите за развитие на общината. 

В дългосрочен план публичните власти е не-
обходимо да изберат дали София да се утвърди 
като исторически град със съхранен мащаб и 
структура на недвижимото културно наследство 
или да обслужва краткосрочни инвеститорски 
интереси и да намали добавената стойност на те-
риторията като цяло за поколения напред.  

Определено считаме, че единствено когато са 
решени проблемите на средата, в която се нами-
ра това наследство, то може да изяви високата си 
обществена значимост за сегашното и бъдещите 
поколения. 

Литература  
Александров, А. (2006) Теоретични основи на 

урбанизма. София: „Институт за модерността” 
(Aleksandrov, A. (2006) Teoretichni osnovi na 

urbanizma. Sofia: „Institut za modernostta”) 
Велчев, Б. и колектив (2006) Правна уредба на 

културното наследство в България и в ЕС: 
Сравнителен анализ. София 

(Velchev, B. i kol. (2006) Pravna uredba na 
kulturnoto nasledstvo v Bulgaria i v ES: Sravnitelen 
analiz. Sofia) 

Василева, С. (2013) Културно наследство и 

устойчиво развитие. Концепции, политики, доб-
ри практики. София: „За буквите - О писменехь” 

(Vasileva, S. (2013) Kulturno nasledstvo i 
ustoichivo razvitie. Kontseptsii, politiki, dobri 
praktiki. Sofia: „Za bukvite - O pismenekh”) 

Стефанов, Д. (2017) Изграждане и развитие на 
обекти на недвижима собственост, в Йовкова, Й. 
и колектив, Недвижима собственост – иконо-
мика и управление. София: ИК – УНСС. 

Stefanov, D. (2017) Izgrazhdane i razvitie na 
obekti na nedvizhima sobstvenost, v Yovkova, Y. i 
kolektiv, Nedvizhima sobstvenost – ikonomika I 
upravlenie. Sofiya: IK – UNSS. 

Council of Europe (1985) Convention for the 
Protection of the Architectural Heritage of Europe. 
Granada, European Treaty Series - № 121. 

Council of Europe (1992) European Convention 
on the Protection of the Archaeological Heritage 
(Revised). Valetta, European Treaty Series - № 143. 

Claessens, S. (2003) „Corporate Governance and 
Development”. Global Corporate Governance 
Forum, Focus I. Washington: IBRD 

ICOMOS (1964) The Venice Charter for the 
Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites, Venice, art. 1 

Landry, C. (2000), The Creative City: A toolkit 
for urban innovators. London: Earthscan. 

Peacock, A. (1995) “A future for the past: The 
political economy of heritage”. Proceedings of the 
British Academy 

Schuster, J. M. (1997) Deconstructing a Tower of 
Babel: Privatization, decentralization and 
devolution as ideas in good currency in cultural 
policy. Kluwer Academic Publishers. 

Stovel, H. (2004) Monitoring World Heritage. 
Paris: UNESCO World Heritage Centre.  

Towse, R. (2001) A Handbook of Cultural 
Economics. Second Edition. USA: Edward Elgar 
Publishing Inc. 

Thurley, S. (2005) Into the future. Our strategy 
for 2005-2010. In: Conservation Bulletin 

Throsby, D. (2011) The economics of Cultural 
Policy. Cambridge: Cambridge University Press 

 
 
 
 
Miroslav Krastev, Ph.D. student 
University of National and World Economy, Real 

Estate Department 
UNWE, Student Town, Sofia 1700, Bulgaria 
Е-mail: mkrastev4@gmail.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




