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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за финансиране на комплексно възстановяване на сгради със статут на НКЦ,
включващо консервация, реставрация и повишаване енергийната ефективност с
подходящи за НКЦ методи, с финансови средства, които ще се отпускат по Плана за
възстановяване на ЕС от ковид кризата
Сред предложените за обществено обсъждане програми, които да се финансират по Плана за възстановяване
на ЕС от ковид кризата, е нова програма за повишаване на енергийната ефективност посредством саниране на
сгради. За разлика от приключилата вече Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради (НПЕЕМЖС), новата програма се предвижда да обхване както многофамилни, така и
еднофамилни сгради. В предложените за обсъждане разчети се планира за тази цел да се отдели значителен
финансов ресурс.
Сдружение с нестопанска цел „Таляна” работи за развитието на едноименния творчески квартал,
обособен на територията на част от Стара Варна като аналог на пловдивския квартал на креативните индустрии
„Капана”. В тази част на морската столица е концентриран най-голям брой сгради със статут на недвижима
културна ценност (НКЦ). Наличието им е едно от най-съществените условия за развитие на културен туризъм
и за утвърждаване на Варна като целогодишна туристическа дестинация. Същото е валидно и за множество
други български общини, за които туризмът е приоритетен сектор – наличието на архитектурно наследство в
добро състояние е определящо за привлекателността им като туристически дестинации.
Като подчертава значимостта на сградите със статут на НКЦ за уникалния облик на градската среда,
а оттам и за развитието на сектора туризъм – един от най-засегнатите от пандемията, Сдружение “Таляна”
предлага част от средствата за възстановяване от кризата да се заделят за комплексно възстановяване
на сгради със статут НКЦ. Предложението е комплексното възстановяване на тези сгради да включва
саниране, консервация и реставрация с подходящи методи и материали. Като под саниране се има предвид
възстановяване на всички съставни части на сградата – както самата конструкция, така и инсталациите.
За проектите, които се реализират по програма „Красива България” към МТСП, допустими кандидати
са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на
обектите, включени в проектните предложения. Т.е. програма „Красива България” не обхващат здания, които
са частна собственост.

В множество общини, за които туризмът е приоритетен сектор, сгради НКЦ от национално и местно
значение са в процес на разрушаване, за тях има издадени предписания за консервация и реставрация, които
обаче не се изпълняват. Като причина за неизпълнение на предписанията собствениците на тези сгради често
изтъкват липсата на средства. Ето защо предлагаме в зависимост от това дали сградата НКЦ е собственост
на физическо лице или частна компания, както и в зависимост от финансовото състояние на субекта, да се
използва някой от вариантите за финансиране по Плана за възстановяване – безвъзмездно отпускане на
средства или заем.
В списъците с подходящи за комплексно възстановяване сгради биха могли да се включват приоритетно
тези, които вече имат предоставен статут на недвижима културна ценност. Но също така и обекти, които
фигурират като подадени към НИНКН за актуализация на регистрите, тъй като са определени като значими за
съхраняване на идентичността на съответния град или село.

Очаквани резултати
Един от най-потърпевшите сектори от ковид кризата във всички страни е туризмът. С част от средствата,
които предстои да се отпуснат по Плана за възстановяване и устойчивост, биха могли едновременно да се
санират, консервират и реставрират архитектурни обекти, които са от значение за характерния облик на
населеното място. Възстановеният автентичен вид на сградите, особено в историческите ядра, където НКЦ
обикновено са най-много на брой, би повишил атрактивността на българските градове и села като туристически
дестинации. Така секторът туризъм ще бъде подпомогнат, за да се съвземе по-бързо от кризата, когато броят на
пътуванията – вътрешни и международни, започне да се възстановява. И едновременно с това ще се повиши
енергийната ефективност на сградите НКЦ.

Важно условие
Обръщаме внимание, че е от решаващо значение проектите за саниране и реставрация да се
реализират единствено от изпълнители (строителни фирми), които притежават лиценз за извършване на тези
отговорни дейности по обекти, представляващи НКЦ, и с участието на реставратори. За да съответстват всички
дейности, както на българското законодателство, така и на стандартите на ЕС, тe би трябвало да се осъществяват
с подходящи материали, разработени специално за НКЦ. Една лицензирана компания се очаква да носи
отговорност за целия проект, включващ както повишаване на енергийната ефективност (чрез използването
на съобразени с автентичните строителни субстанции изолационни материали), така и за реставрация на
фасадите в автентичния им вид.
В случай че се насочат средства към повишаване енергийната ефективност с подходящи за НКЦ
методи, съчетано с реставрация на автентичния вид, освен подобряване условията за туризъм, ще се постигне
и още един социално-икономически ефект. В условията на рецесия ще се запазят работни места в секторите
проектиране, строително-ремонтни дейности и реставрация. Строителните компании, инвестирали време и
средства да обучат специализирани за работа с културно наследство бригади, ще могат да запазят заетостта
на високо квалифицираните си кадри.

Масово разпространена порочна практика и недостатъчен капацитет за противодействие
За съжаление, свидетели сме на множество случаи, в които неправомерното поставяне на изолация
от неспециализирани фирми, нанася непоправими щети на сгради НКЦ. Те на практика се обезличават и
унищожават, губят безвъзвратно стойността си на културни ценности. Обясненията на недобросъвестни
собственици, които финансират пагубни за сградите санирания, обикновено са, че услугите на лицензираните
строителни фирми струват по-скъпо. Каквито и причини като оправдание да посочват собствениците обаче,
саниранията, увреждащи автентичния облик на сградите, са в нарушение на закона.
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Снимките са на Асоциация на реставраторите в България, публикувани във Facebook страницата ѝ със следния коментар:
„Поредната сграда в историческия център на София (декларирана НКЦ), която скоро ще изгуби неравната битка с
термоизолацията, невежеството на собствениците и неработещите институции…”
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Освен недобросъвестността на собствениците, които лишават всички нас от културно наследство, което
е национална ценност, се очертава и още един проблем. Липсата на достатъчно човешки ресурс в контролните
органи, призвани да санкционират нарушителите, също е причина тези пагубни практики да продължават.
Ролята на общините
Общините биха могли да окажат ценно съдействие за избора на сградите, които да се възползват от
целевото финансиране, тъй като именно структури на местната власт издават предписанията за обезопасяване,
консервация и реставрация на зданията, които са в лошо състояние. В регистрите си те разполагат и с актуална
информация кои обекти имат най-спешна нужда от мерки, за да се приоритизира правилно работата във
времето.
Препоръчително е да се организират и обществени дискусии, на които да има възможност всички
заинтересовани страни да споделят мнението си за критериите, по които да се преценява дали даден
архитектурен обект да бъде включен в списъка за финансиране.
От решаващо значение би било и да се проведе ефективна комуникационна кампания сред
собствениците на сградите, които се определят като приоритетни за целево финансиране. Препоръчително е
всички те да бъдат уведомени от общинските власти срещу подпис за тази възможност, вместо да се очаква
сами да научат за нея и да заявят желанието си да се възползват. Сградите със статут на НКЦ са ценност
за цялото общество. В този смисъл разход на обществен ресурс за комуникация с цел достигане до всеки
собственик на значима и одобрена за финансиране по програмата сграда би бил напълно оправдан. Тъй като
разходът ще се възвърне нееднократно във времето под формата на подобрена градска среда за жителите на
съответните общини, както и като увеличена атрактивност на градовете като туристически дестинации.

23 ноември 2020

						

С уважение, Мария Иванова
Сдружение „Таляна”
арх. Явор Панев
Председател на УС
Сдружение „Таляна”
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