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Структура и съдържание на дисертацията 

Дисертацията е структурирана в увод, три глави и заключение. В нея е търсен отговор на 

въпросите: какви са съвременните политически, културни, социални, икономически и други 

(идеологически, ритуални, протестни, вандализиращи и пр.) употреби на дисонантното 

културно наследство от епохата на комунизма в България, какви са възможностите за адекватно 

управление посредством съобразена със спецификите му правна рамка. 

Обект на изследването е темата за културното наследство в неговата многопластовост и 

нееднозначност, когато то е извън парадигмата за наследството като безпротиворечивото 

благо. Затова конкретен предмет на работата е дисонантното културно наследство с фокус на 

изследването: УПОТРЕБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСОНАНТНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

(Паметници на монументалното изкуство, 1944-1989.)  

В рамките на изследователския предмет са разгледани конкретните проблеми с паметниците от 

периода 1944-1989 и са обсъдени евентуални механизми за справяне. 

Дисертацията има своеобразен двоен фокус на работата, който бе приложен посредством 

структурирането на съдържанието в три тематични глави, а именно: изследване на конкретни 

казуси с дисонантно културно наследство, пречупване през фокуса на правната рамка, задаваща 

управлението и културологичен фокус – рефлексия на употребите чрез паметта/забравата на 

това дисонантно културно наследство. Заради този двоен фокус бе избрано и това заглавие на 

работата – Употреби и управление на дисонантно културно наследство. 

Темата е уплътнена с търсене на разрешение на актуалните въпроси - до колко подлежи на 

закрила и съхранение дисонантното наследство, каква е неговата ценност и дължим ли на 

идните поколения съхранението на тези обекти като част от културното наследство или 

субективната му оценка днес като „не-ценност“ е решаваща, ако то е не-ценност, какво следва 



5 

 

да бъде неговото управление и фактическо битие? Отчетена е новата глобална ситуация, в 

която нормативната база става от национална - международна задача, от там – легитимирането 

на културното наследство чрез базовата ценност човешки права.  Тези въпроси са 

поставени остро днес и разрешени различно в различните случаи с паметници, на базата, на 

което могат да бъдат изведени следните подкатегории паметници – дисонантно наследство: 

 Паметници, за които се спори, но не са разрушени; 

 Паметници, за които се спори, но не са поддържани и сами се разрушават – своеобразен 

отказ от наследство; 

 Паметници, около които има акции и сблъсъци; 

 Паметници, които са възстановени (като „Знаме на мира“) – т.е. прието наследство, 

получило (някаква) легитимация; 

 Паметници, които са разрушени и вече ги няма  („Мавзолеят“, а вероятно и много други)  

Изследователската методология включва анализ и коментар на теоретични разработки по 

темата, на нормативни източници, както и антропологичния метод на включеното наблюдение, 

посредством участие в различни форуми, формати и обсъждания около изследователския 

въпрос, анализ на позициите, изразени в публичния дискурс, включително неформални, 

анонимни форумни говорители, наред с аргументирани позиции в публикации на видни 

обществени фигури и пр. Наблюдения са осъществени основно в публикации в печата – по 

отношение на данни, събития и спорове отпреди „ерата“ на интернет, както и на публични 

материали в онлайн издания на вестници, списания, форуми, платформи за дебат, репортажи от 

дискусии и др. от по-късен период на дебатите.  

В резултат на изследването е съставена база данни за историята на управлението и употребите 

на най-важните казуси с паметници – дисонантно наследство, описание и критичен анализ на 

нормативната уредба и преглед на публичните употреби на това наследство. 

Събрана, идентифицирана и описана е съвкупност от силно дисонантно, но и знаково 

наследство: мемориалните паметници от определен времеви отрязък (1944-1989) – а именно 

„извадката“: Паметник на Съветската армия (София), Паметник на Съветската армия – 

„Альоша“ (Пловдив), Паметник „1300 години България (София), Дом-паметник на БКП 

(Бузлуджа), Мавзолеят (София), Комплекс „Знаме на мира“ (София). 
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Всъщност, може би, за първи път паметниците от времето на комунизма биват идентифицирани 

като група, като културно наследство и получават работно наименование: дисонантно 

културно наследство. Вероятно за първи път се търси разрешение на проблемите с 

паметниците на плоскостта на концепциите за културно наследство като част от 

фундаменталната ценност човешки права и като се стъпва на нормативна рамка – 

международна и вътрешноправна.  

Кратко изложение на дисертацията 

Увод (с. 5 – 25) 

В увода е аргументиран изборът на проблем, неговата актуалност и острота, необходимостта да 

се търси решение тъкмо днес, маркирани са основните параметри на изследването – 

изследователският проблем, целите, задачите и методологията на изследване. Обсъдени са 

понятията и аргументите за употребата им тук, начертан е план за структуриране на 

изложението.  Визуализирани са  проблемите при определени категории наследство, които са 

спорни, противоречиво приети и определени тук като дисонантни. Изложени са съображенията 

за употребата тук на това именно работно понятие, въведено и със заглавието на работата – 

дисонантно културно наследство.  

В научните изследвания културното наследство обикновено се разбира като очевидно 

позитивно благо, старини, които следва да бъдат съхранявани и опазвани. По този начин е и 

нормативно закрепено. Затова и от юридическа гледна точка, закрилата на наследството е 

основна задача и конкретните правни норми са създадени с тази цел. В този смисъл е подробно 

разработена и международноправната закрила на културното наследство. Активните действия 

са в един глобален контекст, който налага тотално преосмисляне на чисто националния и 

вътрешен подход на отделните държави към една унифицирана правна рамка, почиваща на 

общи принципи и ценности. Все по-често се приема и разбирането за управление на 

наследството като основен двигател и субстрат за устойчиво и дългосрочно развитие на 

регионите, което може да реализира значителни икономически ползи. Така идеята за адекватно 

управление на наследството разширява своя обхват, обемайки в себе си задачата за създаване 

на мерки за непосредствена закрила на материалното и нематериалното културно наследство.  

Проблематична се оказва ситуацията, в която се появява някакъв вид конфликт. Такъв се 

проявява например при оценностяването и приемането, респективно отказът да се приеме 
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определено наследство, при определяне на обществената му значимост и принадлежност към 

общата маса на наследството -  разглеждано като активно действие – приемане/отказ да се 

приеме. Така актуалност придобива въпросът: кой трябва да дефинира/кой има правото да 

дефинира културното наследство като такова? И освен това – според какви принципи се 

осъществява това управление, каква легитимация има то? Кой е овластен да управлява 

наследството и да поема ползите/негативите от наследството? Защото наследството може както 

да обединява общностите/личностите, така също и да разделя, да противопоставя. Ето защо 

наследството не може да се схваща като неутрална категория само по себе си, нито като 

инструмент за самоопределяне, нито като унаследено нещо, което е безспорно позитивно, 

безпроблемно благо: културното наследство е концепция, която е инструмент на 

самоопознаването, улеснява комуникацията и познанието и води към опазване на сегашната 

култура и нейното историческо минало. Но културното наследство може да бъде и инструмент за 

натиск, може да бъде и непреодолима разделителна линия. Следователно, то трябва да бъде 

дефинирано във връзка с друга безспорна ценност, така че това да даде възможност да се 

прецени всеки отделен случай и да се предложат решения за евентуални конфликти. В този 

смисъл, логична, като форма на позоваване на благо „от последна инстанция“, се явява идеята 

на Силверман (Silverman, H., D. Fairchild Ruggles: 2007), че правото на културно наследство е 

част от основните човешки права, наред с правото на живот, свобода на убежденията и т.н. 

На базата на тези предварителни пред/положения се развиват търсенията и задачите на 

настоящето дисертационно изследване, в което център е именно широката и комплицирана 

тема за културното наследство в България и по-конкретно изградената мрежа от 

монументи в периода от 1944 до 1989 г., превърнала се в (дисонантно) наследство, когато 

комунистическият режим рухва. 

Дисонантността на това наследство е очевидна. Самият термин дисонантност принадлежи на 

Ашуърт и Тънбридж (Tunbridge, J.I., G.J. Ashworth: 1996) и е употребяван именно относно 

наследството. Дисонантността е понятие, което съдържа в себе си имплицитно заложеното 

разбиране за липсата на хармония (противоречие). Според авторите и двете - и историята, и 

наследството са резултат на съзнателен избор и целенасочена употреба на миналото за 

цели изцяло в настоящето и трансформирани посредством интерпретация (историческа). 

Историята бива разгледана като нещото, което историците са приели за такова (отново 

тенденциозен и волеви акт), а наследството е това, което обществото не просто получава, а 

решава да наследи, т.е. презумира се един активен, волеви акт на избор, няма и следа от 
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претенцията за обективност, реалност и т.н. – всичко е акт на избор и решение съобразно 

днешните (Артог, Ф.: 2004) или актуалните разбирания. 

 

Глава първа: Културното наследство и дисонантното културно наследство в контекста на 

„социалната рамка“ на актуалната ситуация и проблемното настояще (с. 25 – 51) 

В първа глава са изследвани проблемите на културното наследство във връзка с понятията за 

памет и история, посткомунистическите причини за дисонантността, памет и културно 

наследство в локален контекст – мрежата от монументи и техните специални функции, наред с 

критика на концепцията за културно наследство като безпротиворечиво благо и всеобща 

ценност. Прави се преход от концепцията за наследството – благо, посредством 

фундаменталната ценност на закрилата на човешките права, част от които е и правото на 

културно наследство – към втора глава. 

Поставени са следните акценти: 

 Връзка между понятията памет и културно наследство; 

 Критика на културното наследство като очевидно позитивно благо, аргументация на 

легитимността на понятието дисонантно културно наследство; 

 Дефиниране на дисонантното културно наследство като конфликт, не просто като 

неприемане на определено наследство, а като спорове и конфликти около неговата 

историческа, естетическа и паметова ценност, отсъствие на консенсус и хармония; 

 Търсене на посткомунистическите причини на дисонантността – през възникването на 

„карта“ от монументи, целяща да запечати идеологията за вечни времена до нейното 

разпадане и от там  - споровете около това, което е останало като наследство; 

 Аргументация на необходимостта от разширяване на понятието „културно наследство“, 

така че да отрази и дисонантното такова, за да се потърсят евентуално съответни и 

възможни в ситуацията механизми на управление; 

Ние считаме, че може да се защити разбирането, че културното наследство е най-видимата част 

от всичко онова, което се включва в понятието памет. Паметта е онази недотам видима нишка, 

която регулира основните разбирания и идеи на всеки, макар че далеч по-изследвано и 
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интерпретирано под една или друга перспектива, е по-общото понятие за култура (от което 

понятието памет е част). Всекидневният живот, със своите регулации, правила и ценности 

съставлява първата социална рамка, която огражда паметта. В този смисъл, културното 

наследство може да бъде означено като второ или над ниво, в което паметта касае едни вече 

оценностени аспекти. Едно своеобразно над-ежедневно помнене, защото е оградено, обособено 

от ежедневното именно чрез статута културно наследство. В този смисъл, то може да бъде 

определено и като ценностно извлечение, избран и акцентиран откъс от миналото.  

Целенасочено изградената ( в периода 1944 – 1989) пропагандна карта на паметта – паметници, 

мемориали, архитектурни композиции след рухването на комунистическия режим е дисонантно 

приемана. Значението на местата на памет след разделната 1989 г. коренно се променя, 

променя се и паметта по отношение на тези места в синхрон с новата социална и политическа 

рамка на обществото (Халбвакс: 1996). Най-общо казано, особено в първите години на прехода, 

те престават да са единни и държавно унифицирани, а влизат в конфликтен режим, режим на 

борба между два несъвместими идеологически разказа. Това е основната причина да се случи 

както пълното отхвърляне на доскорошните места на памет, така и опитите те да бъдат 

поддържани и реставрирани. Отключва се противоречие, паметниците изглеждат като влизащи в 

тотално несъответствие с актуалните конструкти на настоящето. Отрицание, забрава в 

парадигмите на изтласкване на една нежелана памет („Нима това съм бил аз?..“). 

Травматичното спомняне се изразява в конфигуриране в настоящето на едни отминали събития 

в рамките на една нова стратегия, в която се вплита и идеята за близкото или по-далечното 

бъдеще (Китщайнер: 2004). 

Тази проблематика се усложнява, като се вземе предвид, че не става дума за само за процеси 

на колективната памет (памети) в някакъв чист вид, а за такива, при които паметта и разказите 

се контролират идеологически, в случая с комунизма – и всички ресурси на институциите и на 

държавната машина, а в периода след 1989 г – от враждуващи версии на миналото и 

настоящето. Това поражда изключително сложна амалгама между индивидуалната памет, 

различните видове и нива на колективната памет – семейни, родови, поколенчески и пр. и 

идеологическите рамки, налагани с държавна и партийна политика. Тъкмо тази амалгама се 

привижда като духовно наследство, скрито зад материалното наследство на паметниците, тъкмо 

тя се оспорва (или защитава) в настоящето. Може да се каже, че дори собственият материален 

израз  на монументите бива променен сливайки се с динамичния градски пейзаж в 

унисон с новата памет за унаследеното.  
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Монументалното наследство на комунизма илюстрира дисонантност на възприятията и 

помненето, ясно се вижда и тяхната връзка с промените в социалното и политическо настояще, 

на забрава ли подлежи всичко онова, което няма отправни рамки в това настояще (Халбвакс: 

1996). 

Специалните функции на монументите на „създатели на памет“  кореспондира с тяхната обща 

визуална характеристика – в т.н. канон на „соцреализъм“ (Аврамов: 1992, 2013), посредством 

който се случва пропагандата. Пропаганда чрез изкуството с преките атрибути на властта - всяко 

приемане на изкуството като такова, извън властовата система/парадигма е невъзможно, тъй 

като неговата функция не е такава: „пропагандата в тоталитарната система винаги е била 

един от основните атрибути на властта, обслужваща я с най-голяма „преданост“ 

(Крачунова: 1992). За това и днес често се твърди, че заради тясната и несъмнена служба на 

изкуството за целите на пропагандата е трудно да се отделят естетическите характеристики 

на изкуството и скулптурата от периода (Аврамов: 1992, 2013). Иронията е, че каквато е 

употребата преди 1989 - такава е и след, а именно на основен визуален образ на пропагандата, 

но с различен знак. Затова именно паметниците са на „фронтовата линия“ на протестите 

отхвърлящи политическа система през 1989 г. и 90-те. 

Така получилите се отрязъци от проблематична памет (места на памет) – каквито са 

монументите съгласно приетото тук разбиране,  показват едновременно сложната корелация в 

настоящето на употреби и управление на паметта в нейното опредметяване (в паметниците) и 

взаимосвързаността между памет, забрава и промяна на значението (сегашното разбиране и 

помнене не съответстват на вложеното при изграждането на монументите). Тази ситуация е 

отчетливо дисонантна, но също така може да бъде определена и посредством един оперативен 

(работен) термин - особена ситуация на пост-преход (доколкото може да даде една 

обяснителна парадигма на различията, защото има тотална промяна между отделните отрязъци 

от време след епохалното разделение на 1989).  

Самата дисонантност се мени, не е статична, а динамично явление, което търпи развитие - 

монументите от „оръжие“ на пропагандата и контрапропагандата в някои случаи и погледнати 

под определен ъгъл са умиротворени до екзотичен туристически продукт на пост-

социалистическия Изток, който често бива претворяван в реплики, сувенири, фланелки и пр. 

аксесоари за носталгично настроените или не потребители. Т.е. в последните години 

възприемането не може да се поляризира само в двата противоборстващи дискурса на 
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„демонизацията“ и носталгията, а има и поне още един, който би могъл да бъде определян или 

като „неутрален“ (спрямо другите два) или като ироничен, или направо търговски. 

Така отново можем да се върнем към въпроса, който се поставя: Културното наследство като 

концепция, възприемана с позитивен ценностен знак, може ли да съществува с отрицателен 

заряд и как?  Тъй като закрилата на културното наследство в чисто материален аспект – 

физическо запазване и реконструкция на материални обекти и нематериално културно 

наследство е мотивирана предимно според „мярката“ за споделено човешко благо с полза за 

човечеството. 

Поради причината, че в практиката в определени случаи и в определени контексти, културно 

наследство е третирано като повод за срам или инструмент за натиск, в теорията, а и при 

създаването на нормативни актове на международно ниво, този проблем започва да се поставя.  

Започва да става все по-често дума за защита и на такива проблемни казуси на културно 

наследство, като това върви по линията на обвързването на културното наследство с правото 

на културно наследство, а от там със свръх-благото - човешки права. Т.е. налице е 

своеобразно ново легитимиране на културно наследство чрез базовата ценност човешки 

права. Мисленето днес на плоскостта културно наследство – човешки права се дължи на 

поставеното през 1948 г. начало с приемането на Всеобща декларация за правата на човека. 

Опирайки се на този (и други) основополагащи нормативни документи считаме, че връзката 

между културно наследство и човешките права е един от същностните обяснителни 

механизми на проблемите с дисонантните наследства. Правото на  културното наследство е 

същностен компонент на човешките права, защото от концепцията за наследството зависи това 

индивидуалната и груповата идентичност да бъдат зачитани и закриляни.  Понятието „световно 

културно наследство“ може и де факто провъзгласява толерантност – то предпоставя, че 

културните наследства следва да са в състояние на мирно съвместно съществуване. Защитните 

норми и организации имат съществена роля и значение за културното наследство. Както се 

изложи  по-горе, самото създаване на конструкцията „културно наследство“ е тясно преплетена с 

началото на нормативната му закрила. 

Политическото говорене за опазване на културното наследство също съществува паралелно и 

неизменно едновременно с понятието и нормативната рамка. Със създаването на 

международните конвенции за закрила на културни ценности като част от общочовешкото 

наследство се два легитимност на понятието, създадено от хуманитарните науки. Затова 
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смятаме, че работното понятие използвано в работата дисонантно културно наследство е може 

би една малка първа крачка към справянето и намирането на адекватни решения и политики 

спрямо него, посредством „забелязването“ му в нормативните актове, регулиращи управлението 

на наследството. 

 

Глава втора:  Правни проблеми при управлението на културното наследство. Недвижимо 

културно наследство (с. 51 – 119) 

В глава втора, тръгвайки от новото легитимиране на наследството чрез фундаменталната 

ценност „човешки права“, се поставя акцент върху ситуацията, в която нормативната база (вече 

международна задача) поставя програмни рамки, с които националната държава следва да се 

съобразява. Изследвана е действащата в България правна рамка – процедури, 

възможности и управленски практики, решения, вземани в рамките на настоящата нормативна 

база. Прави се подробно изложение и критичен анализ на релевантната правна рамка, в която 

понастоящем можем да търсим решения в казусите възникнали около дисонантно културно 

наследство.  

Правната рамка задава механизмите на управление, поради което трябва да бъдат изяснени 

параметрите, в които е поставено дисонантното наследство. Проблемите при приложението 

(практиката) на така съществуващата рамка и нейната релевантност и адекватност спрямо 

паметниците също са коментирани. Те са и своеобразен преход към глава трета – случаи с 

паметници, емблематичните казуси на дисонантното културно наследство в България. 

В главата се прави преглед на цялостния нормативен контекст - от създаването на първите 

нормативни актове по отношение на културното наследство и развитието му до днес. 

Изследвани са нормативи актове, съдебна практика, правна теория, включително анализ на 

основните относими понятия по въпросите на културното наследство, собствеността, авторските 

права, процедури и пр. 

Считаме, че коментарите направени в тази глава около проблемите в правната уредба са 

основата на търсенето на идеи за изменение на съществуващата уредба в посока, която 

да подобри механизмите на управление на дисонантното културно наследство с цел 

да бъде извадено от ситуацията на конфликтност чрез разработването на нормативна база, 

принципи на управление и политики спрямо него.  
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Това е така, защото дисонантното наследство е специфичен проблем, при който се преплитат 

няколко дискурса – на злободневното политическо говорене, културните практики (това, което 

хората и групите реално правят с паметниците), правната рамка, която се явява оправдание 

и/или извинение за съществуването, съответно вида на паметниците и на ниво културни 

противоречия. 

Действащата в България правна рамка и проблемите от правен характер при управлението на 

паметниците от епохата на комунизма са изключително усложнени, а опитите за нормиране са 

разпръснати из множество законови и подзаконови източници. Ежедневие в управленската 

практика на публичните институции, ангажирани с културна политика е да решават ad hoc 

„какво да се прави“ и „какво може да се направи“ в дадена ситуация, спрямо един или друг 

монумент, законосъобразно ли би било едно или друго действие спрямо някакъв конкретен 

паметник.  Въпросите често са много – неяснота около статут, собственост, законова рамка, 

която да регламентира компетентност и правомощия за вземане на решение и действие, 

авторски права на авторите – архитекти и т.н., както и идеологически (или социокултурни), и 

политически конфликти в едно (разделено) общество. Въпросите - кому принадлежи 

собствеността на паметника, има ли формален статут на културна ценност, определящ режим на 

закрила, кой е компетентен да взема решения за него и неговата съдба, независимо дали става 

въпрос за демонтаж, разрушение или реставрация, предполагат правно знание и експертно 

усилие по формулиране на правни и управленски норми. 

В този смисъл считаме, че е необходимо да се направи преглед на традициите в управлението 

на културното наследство в България, за да установим на каква база стъпваме, наред с анализа 

на действащата уредба, за да се изясни всъщност доколко действащи и адекватни са законовите 

хипотези и какви възможности за адекватно управление и употреба всъщност предоставят, както 

и да се отговори на въпросите:  

1. Доколко адекватни са правните норми?  

2. В система ли са и противоречат ли си?  

3. Има ли необхванати от нормите (нерегламентирани) области? 

4. Какво е прилагането на нормите на практика? 

5. Вземат ли съществуващите правни норми предвид казуси, близки до нашето понятие за 

дисонантно наследство? 
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В теорията (Георгиев: 2008) се обособяват три периода в развитието на политиките (чрез норми) 

по отношение  на културното наследство:  

1. От 1888 г. до началото на 50-те години на XX век.(От тогава датират първите опити за 

дефиниране на „старини“, уреждат се въпроси, свързани с опазването на недвижимите 

паметници, застрашени от разрушаване при ново строителство, регулират се 

отношенията между държавата и частните лица, придобили собственост върху 

архитектурни паметници и др.) Правната рамка на културното наследство от периода се 

характеризира обаче и с доминация на националната идея и стремеж към запазване и 

закрила на българските културни ценности и утвърждаване на българската държавност.  

Т.е. освен грижата за стрините е посветена и на грижа за „българщината“.) 

2. От 50-те години на XX век до 1989 г. (Самият период може да има вътрешно разделение 

на отделните етапи (Еленков: 2008). Периодът се характеризира най-вече с 

доминиращата роля на комунистическата партия, включително и в сферата на 

политиките за културното наследство. Тези политики са реализирани и изградени в 

йерархична структура с двигател – центъра, който спуска решения към периферията. 

Планирането, създаването на правила и спазването на тези правила е отговорност 

изключително на центъра. Културно наследство от буржоазния период – „няма“, то е 

прочистено, преустроено с оглед новите нужди на държавната власт. Управлява се 

основно посредством актове на изпълнителната власт  (укази, постановления и 

др.). Така например с Постановление на МС №1608 от 1952 г., се поставят всички 

паметници на културата, намиращи се в пределите на НРБ, под защитата на държавата. 

Разбира се, формалното поставяне на „всички“ паметници, не означава фактическото 

включване на такива, който не са съвместими с актуалната комунистическа идеология 

или откровено се манифестират като памет за буржоазната държава опреди 1944 г. 

Приети са множество нормативни актове – постановления, наредби, инструкции и пр., 

имащи отношение към културното наследство. Със ЗПКМ се въвежда категоризация на 

паметниците на културата, която определя режими на закрила. Управлението на 

наследството се изчерпва основно до администриране, архивиране, регистриране, което 

води до извода, че всъщност реално управление на наследството липсва, въпреки 

подробната процесуална нормативна рамка, обхващаща регистрирането на ценностите.) 
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3. От 1989 г. до днес. (Това е периодът, в който започва да се търси смяна на 

административния подход на управление, характеризиращ се с регистриране на 

ресурсите и с простото изпълнение на предварително определени изисквания с 

управленски подход, при който акцентът да пада върху политиката и стратегическото 

планиране (Ландри: 1996). Налице е разширяване на кръга източници, които се явяват 

приложимо право по отношение на културното наследство. През 2009 г. се приема Закон 

за културното наследство. През периода е приета, наред с демократичната Конституция, 

основната рамка от нормативни актове, включително в областта на културата – ЗАПСП, 

ЗМГО, ЗПРПМ и много други.) 

Уредбата на културното наследство (норми, процедури и пр.) е разгледана детайлно и в нейния 

цялостен нормативен контекст. Като проблеми на действащата уредба сочим автоматичния 

пренос на концепции и норми за наследството – благо, старини и археологически 

ценности, които неизменно трябва да бъдат опазвани, към цялата категория културно 

наследство. Законът възприема едно широко понятие за културно наследство, но тази широта, 

многоликост и разнопосочност на културното наследство по никакъв начин после не бива 

продължена и отразена в съответните конкретизиращи норми и процедури, които законът дава. 

Не се предвижда изобщо механизъм за справяне с какъвто и да е конфликт или спор по 

отношение на културно наследство. Режими за опазване действат само по отношение на 

формално регистрираните (политика на регистрация?) като „културна ценност“ паметници. 

Другите не подлежат на опазване според ЗКН и спрямо тях няма действащ режим на закрила. 

Проблемите с дисонантно наследство и паметниците като част от него са извън регулацията на 

законодателя. С тези проблеми понастоящем компетентните органи следва да се справят с 

„подръчни“ средства и ad hoc.  

При разглеждането на уредбата на недвижимото културно наследство е подчертана ролята на 

компетентните органи, един от които е НИНКН - съгласно уредените в закона правомощия и 

компетентност на института е видно, че той разполага с възможността да съдейства и участва 

пряко в управлението на недвижимото културно наследство, нему е отредена ролята на главно 

действащо лице – предвид законово определените му правомощия, концентрацията на 

експертни и информационни ресурси, с които разполага. 

Понастоящем е налице противоречива съдебна практика по отношение на различните аспекти 

на употребите на паметниците от периода – такава е практиката по наказателни дела в случаите 
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на боядисване (вандализиране?), при която веднъж (Софийски районен съд) приема, че 

боядисването не е  хулиганство и деянието не съставлява престъпление, а акт на изразяване на 

политическо мнение с художествени средства и в друг случай - има решение (Благоевградски 

районен съд), в което съдът приема, че има осъществен състав на престъпление (хулиганство) и 

че какъвто и да е паметника (спорен, дисонантно приеман и пр.) „никой няма право да си прави 

майтап“ с него. 

Налице е съдебна практика на административните съдилища срещу административни актове на 

местните власти – общински съвети, кметове. Оспорвани са актове за преместване, демонтаж 

(Старчев и паметника „1300 години България“), както е оспорвано и бездействието на местните 

власти да демонтират паметник (решение на СОС от 93-та и паметника на Съветската армия в 

София). 

Поставен и коментиран е и актуалният въпрос за отношението между различните права и 

норми, какви са механизмите за действие на собственика на паметника (недвижим обект) и 

авторските права на изпълнителите – архитекти и скулптори (случаят проф. Старчев). Какви са 

възможностите, какви са правата на авторите (неимуществени) в случаите, в които 

произведението е създадено по поръчка и собственик (имуществени права) понастоящем е 

общината/държавата – често срещана житейска хипотеза. Кога налице е правомерно действие 

(напр. преместване) и кога е неправомерно (намеса, преправяне и пр.)? Маркиран е 

своеобразният парадокс -  целенасочено анонимизиране на авторите – скулптори и архитекти 

при създаването чрез колективи (Аврамов: 1992, 2013) и препятстването на преместване или 

демонтаж заради нарушени авторски права днес. 

Поставянето на проблематични обекти в една единна група културно наследство (благо), 

неразчитането на различните културни наследства, създава ситуация невъзможна за 

управление, законът (в широк смисъл), се оказва невъзможен за приложение в различните 

казуси, което е особено очевидно именно при неадекватното му приложение спрямо категорията 

дисонантно културно наследство. Този въпрос в работата ни е уплътнен с примери за това, 

какво се случва с отделни емблематични казуси на дисонантно културно наследство. 
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Глава трета: „Неразрешимите“ казуси на дисонантното културно наследство (с. 119 – 202) 

В трета глава са изследвани подробно употребите и проблемното управление на шест 

емблематични казуса с паметници – дисонантно културно наследство:  Паметник на 

Съветската армия (София), Паметник на Съветската армия – „Альоша“ (Пловдив), 

Паметник „1300 години България (София), Дом-паметник на БКП (Бузлуджа), Мавзолеят 

(София), Комплекс „Знаме на мира“ (София). 

Всъщност, посредством изследваните в трета глава казуси, успяваме да илюстрираме всичко 

това, което бива изведено в предходните две глави, съобразно двойния фокус на работата – 

културните употреби (политически, комерсиални, екзотизиращи), правни проблеми на 

управлението (уредбата е неадекватна на проблемите, заплитането на „неразрешими“ казуси от 

гледна точка на колизията между норми и ценности от различен порядък – собственост, авторско 

право, право на местно самоуправление и пр.). 

В периода на прехода избраните паметници са и най-честия обект на разнопосочни емоции и 

прояви с обратен знак,  предмет на остри дискусии и дебати. Различна се оказа и социалната им 

съдба – едни от тях бяха разрушени, за други продължава да се спори, трети бяха 

реставрирани. В тях е видима цялата сложност и многопластовост на проблемите с употребите и 

управлението на такова силно дисонантно наследство, което именно прави изборът им налагащ 

се. 

В работата за всеки от паметниците и архитектурните комплекси и съоръжения са изследвани 

различните етапи от битието на паметника, като се започва от историографските данни (автори, 

архитекти, скулптори, художници и пр.), като е направена уговорката, че работата в „колективи“ и 

стремежът към заличаване на индивидуалния авторов почерк с цел вписването в „каноните“ на 

социалистическия реализъм в изкуството, е важимо положение при изграждането на монументи, 

архитектурни комплекси и паметници изобщо и през целия период. Изследвани са употребите в 

началото на т.н. преход, характеризиращ се с най-остро отрицание и битка на символи 

(паметниците с техния гигантизъм и недвусмисленост на внушенията) са „в окото“ на бурята до 

днес. Търсят се актуални употреби и проблеми на управлението – изразени както чрез социални, 

граждански дебати, чрез дигитални и други медийни канали, така и посредством съдебна 

практика имаща отношение към паметниците. 
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Заключение (с. 202 – 211) 

В заключението са обобщени основните изследователски изводи, дават се насоки и мотиви за 

приложимостта на евентуални възможни (включително нормативни) разрешения на проблемите 

на дисонантното културно наследство и се извеждат основните приноси, които считаме, че 

работата има. 

Разглеждането на проблемите на дисонантното културно наследство от периода 1944 г.- 1989 г. 

в съвкупност, при използвания двоен фокус на работа, доведе да някои идеи, които биха 

мотивирали търсенето на адекватно решение на управление и употреба на това наследство.  

В дисертацията бяха изведени основните проблеми и различните постановки, на които в 

отделните случаи се базира решаването им: 

1) Тълкуването на чл. 10 от ЕКПЧ от Европейския съд по правата на човека, че е 

недопустимо инкриминирането на политическото мнение като хулиганство. 

2) Безусловната защита на правото на собственост, авторското право и защита на 

паметниците като културни ценности, като част от неотменимото право на 

културно наследство.  

Така заключваме, че тънката „червена линия“ следва да е свободата на изразяване на идеи без 

ограничение от държавните органи, независимо от формата, в която се осъществява, щом тази 

форма не навлиза по недопустим начин в правната сфера на други индивиди и не накърнява 

други права. За това, от наша гледна точка могат да бъдат изведени следните възможни 

решения: 

1) Отчитане  на дисонантността в културното наследство. Преодоляване на 

парадигмата, че то е винаги и неизменно позитивно благо. Само при приемане на такава 

конструкция са мислими конкретни стъпки за разрешаване на дисонантността. 

2) Разработването на специален статут на дисонантните, спорни наследства, 

включително разработването на съответен специален режим и процедури за специален 

клас културно наследство.  

3) Регламентиране на позволените несъгласия. Те могат да бъдат поставени в рамката на 

определен „преходен“ период на действие (например). Разработването на правен 

механизъм за изразяване на несъгласието с определени спорни паметници – то е 
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политическо мнение, подплатено със защитеното право на изразяване - е възможен 

вариант за справяне. Т.е. ако се изработи механизъм за изразяване на позиция (напр. 

чрез боядисване, изрисуване, инсталиране, осветяване в цвят или друга употреба на 

дисонантните паметници, без необратимо увреждане на същите), ще се постигне баланс 

между правото на изразяване и другите защитени права, без риск изразяването на 

мнение да бъде прочетено като хулиганство. Това е една реалистична идея, за 

приложението на която е необходимо да бъде разработен конкретен законов текст de 

lege ferenda, за да бъде избегнато противоречивото тълкуване. 

4) След преглед на конкретните проблеми с дисонантното наследство, както и на 

нормативната уредба, си позволяваме да предложим и законови промени, изразяващи 

се в активно обществено включване в дебата и процедурите по вземане на решения 

за паметниците, част от дисонантното ни наследство. Нашият мотив е, че предвид това, 

че културните права (като основни човешки права) са права на конкретните личности и 

те като група – общество, трябва да имат право (наред с конкретен механизъм) на 

участие във вземането на решения по отношение на тяхното наследство. Уредбата 

възлагаща и вменяваща вземането на решения, както е понастоящем, само на експертни 

съвети не отговаря на нуждите на обществото и не води към разрешаването на 

дисонантността. Такъв конкретен вариант би било например създаването на обществени 

(а не само експертни) съвети към общините или разширяване на експертните съвети по 

ЗКН (които правят оценката в процедурата по идентификация включително за 

„обществено“ взаимодействие), посредством включването на представители на 

гражданското общество. Основно задължение следва да е провеждането на отворени 

сесии – дебати за конкретни случаи и предложения за мерки, включително чрез 

организиране на местен референдум (напр. със задължение да се проведе в първите 

предстоящи местни избори като резултатите са задължителни за органите на местната 

власт). 

Разбира се, горните конкретни идеи и предложения с оглед бъдещата уредба, са едно от 

възможните решения. Но смятаме, че посоката, аргументирана в мотивната част към 

направените конкретни предложения, е правилна. 

Най-общо казано: тъй като понастоящем уредбата предвижда закрила и процедури само за 

наследството като безспорно благо (обявено за такова от органите по ЗКН и вписано в 

съответните регистри), признаването на дисонантността в съответните случаи на дисонантно 
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наследство освен чрез законови промени, може да стане и при вариант, при който да се стъпи на 

сега действащата уредба - на етапа изследване на „общественото взаимодействие“ на 

културната ценност в процедурата по идентификация по ЗКН, да се отчете дисонантността и да 

се установи и регламентира възможността за (например) временен/преходен период и/или 

особен статут на културния паметник, позволяващ използването му за изразяване на 

несъгласие с идеологията, чийто символ е. Втори вариант остава разписването на изцяло 

нова уредба, в която да се включи процесуален ред и възможност за изрязване на несъгласие в 

посоката, която изложихме по-горе.  

По аналогия на случаите, в които ЗКН и понастоящем позволява и регламентира специална 

процедура при отправено искане от съответните институции, да може да разреши, в недвижими 

културни ценности - държавна или общинска собственост, да се извършват обредни ритуали и 

богослужения при спазване на режимите за опазването им. Очевидно законът отчита една 

особена функционалност спрямо такава ценност, Затова, струва ни се, че е възможно да се 

установи подобен режим и за паметниците (дисонантното наследство) – така те ще могат да 

функционират като своеобразна трибуна за изразяване на допустимо политическо мнение на 

несъгласие с режима, който символизират.   

Всичко това е аргумент в полза на позицията, че е мислимо регламентирането на 

разрешеното и неразрешеното по отношение на дисонантните наследства.  

В центъра на работата наред с не/допустимостта на наказателната репресия, поставяме и 

правната рамка регулираща възможностите за управление - т.е. за адекватно икономически, 

социално и културно стопанисване на паметниците. Затова считаме за нужно да споделим 

становище относно възможности на регулацията за по-адекватно управление, включително и 

икономически – принципно ние поддържаме състоятелността/адекватността на правната форма 

на отдаване на обекти на концесия като подходяща за проекти и изработването на тематични 

културни маршрути – каквито биха били такива обхващащи именно дисонантните наследства. 

Това би било решение, което има социални и пазарни предимства – то преодолява 

дисонантността използвайки я икономически и едновременно давайки възможност на различни 

по състав социални групи да посетят паметника и да изразят отношението си. Аргумент в полза 

на това виждане може да бъде открит в отчетливо демонстрирания интерес от страна на чужди 

на нашата бивша „соц-реалност“ зрители - например в предговора на книгата на Михов Forget 

your past (Михов: 2012), който твърди, че за чуждия зрител нашето дисонантно наследство в 
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лицето на паметниците на комунизма е „уникално“ и предизвикващо интерес. Очевидно 

различието спрямо западния градски пейзаж и традиция спрямо паметниците се явява нещо 

уникално и разпознаваемо. Това показва, че при проблема с дисонантността има още една 

страна – определен паметник е обект на спор тук, в България. За външния наблюдател – турист, 

фотограф – паметникът може да е „уникален“ (каквото и да значи това – уникално грозен, 

уникално странен, куриозен и пр. или друго). Този външен наблюдател не знае за какво спорят 

„наследниците“, а би могъл да научи това.  Но - той въвежда външна гледна точка, която пък 

може да бъде интересна за онези, които са въвлечени в спора. Тя има предимството, че чрез 

своята отчужденост може би се доближава до евентуалната такава на „бъдещите“ поколения, 

евентуална бъдеща гледна точка на потомството, което заради своята отдалеченост ще бъде 

извън спора на първите поколения наследници, приемащи наследството дисонантно, 

нееднозначно или отхвърлящи го.  

Така възниква и въпросът дали дисонантността на определено културно наследство е проблем 

свързан с времето? „Изветрява“ ли дисонантността? Отговорът не може да е категоричен - дори 

в правно отношение за много престъпления има давност, но има и такива – престъпленията 

срещу човечеството – за които давност няма. Но какъвто и да е отговорът на този въпрос, а той 

е и без значение спрямо днешното положение на конфликт, на остър дисонанс, той трябва да 

намери решение тъкмо днес. 

Правната рамка понастоящем, макар често изменяна, съответно допълвана, е без ясна и 

логична визия за една осмислена държавна политика спрямо това така специфично и силно 

дисонантно наследство.  

Разгледаните избрани казуси, наред с различните нива на проявена дисонантност се явяват 

аргумент на нашите изводи и заключения. Оказва се, дисонантността много често е налице както 

по отношение на приложимите законови норми, по отношение на различни спекулации със 

правен статут, правомощия на органи и лица, така и по отношение дисонантността на едно 

неформално, социално и публично ниво (медийна публичност). 

 

С оглед постигнатото в работата можем да обобщим и откроим следните приноси: 

 Разпознаване и дефиниране на дисонантността като конкретен проблем и актуалността 

му; 
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 Изследване на правната рамка – изложение и критичен анализ; 

 Предложения за изменения в уредбата, мотивирани от критиките на изложената правна 

рамка; 

 Изследване на употребите – принос за дефиниране и решаване на проблема чрез 

търсене на отговор на въпросите: какви са съвременните политически, културни, 

идеологически, социални, икономически, ритуални, протестни, вандализиращи и пр. 

употреби на дисонантното културно наследство; 

 Двойният фокус (правен и културологичен) на работата допринася за визуализацията на 

проблема в цялост, както и по отношение на опита за пръв път да се създаде работещ 

механизъм за решаването на проблемите с дисонантното културно наследство; 
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