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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ „КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА“ (т. 1.16 – т. 1.20) – ТРЕТИ МОДУЛ 

АРХ. ГАЛИНА ПИРОВСКА 
 ЕКСПЕРТ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ 

1.18. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
1.18.1. НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

18-19 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Задачи: 
  Да се изготви списък и се отрази значението на всички недвижими 

културни ценности в ПП и прилежащите територии: манастири и църкви, оброци, 
крепости, пътища и др. Да се оцени значението им в местен, национален и 
исторически план.  

  Да се идентифицират и опишат: постройките, наименованията им, 
приблизителните им площи и състояние, органите на управление, отговорни за 
тези обекти и др.  

  Да се опишат декларираните и обявени недвижими културни ценности с 
техните охранителни зони,  както и извършваните проучвания.  



СЪГЛАСНО ДАННИТЕ ОТ АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” В ПП ВИТОША СА РЕГИСТРИРАНИ 

13 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТА 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002286 
Местоположение: 
Населено място: с.Бистрица, кв.Панчарево, Община Столична; местност: кв. Бункера 
Локализация: Лок. спрямо населено място: на 1 900 м и 5.8° азимут от центъра на с. 
Бистрица. 
Особености: Площ: 5 дка 
Вид и хронология: Култово място Късно средновековие   Оброк 
История на проучването: Обектът е регистриран при оглед на място от специалисти 
от НАИМ-БАН 
Опазване: 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: И. Чолаков, 31.03.2014 г. 



  Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, 
добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 
нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

 
  Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в 

обработваеми земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни 
работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на 
трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да 
унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 



Свети Тодор, с. Боснек 



Света Петка, с.Чуйпетлово 









Кладнишки манастир 





Хижи в Природен парк Витоша с потенциал за вписване като архитектурни 
ценности 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

