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Уважаеми дами и господа, 

Обръщаме се  към  Вас  като  ръководители на  институции,  чиято  дейност   пряко  или 
косвено касае проблемите на културното наследство на България.

Причината  да  се  обърнем  към  Вас  е необходимостта от изготвяне на  национална 
стратегия за  опазване  на  културното  наследство  в  България,  базирана  на  широко 
национално съгласие. Такава към момента липсва и това е една от основните причини 
за  тревожно зачестилите в последните години негативни резултати в   тази  област и 
необратимите загуби на културни ценности у нас.

Културното наследство и недвижимото  такова в частност е национален капитал, който 
трябва да бъде възприеман не само като основа за икономическото развитие с принос 
към  БВП (туризъм  и  развлекателна  индустрия), но  преди  всичко  като  стратегически 
ресурс, формиращ идентичността, самосъзнанието и  ценностната система на нацията. 
Отговорното  отношение  към  културното  наследство,  възприемано  като  индикатор  за 
цивилизованост  и  държавност  в  съвременните  общества,  се  постигат  чрез 
последователни стъпки от страна на компетентните в областта институции. 

Представяме Ви интерактивната платформа Heritage.bg, в която сме изложили нашите 
виждания  за  проблемите  и  предложения  за  техните  решения  като  крачка  към 
постигането  на  необходимото  национално  съгласие  и  формиране  на  национална 
стратегия за опазване на културното наследство в България.

Нашата цел е широк обществен дебат по проблемите на опазването на недвижимото 
културно  наследство  в  България  и  създаване  на  дългосрочна  стратегия  за  неговото 
опазване.

Дългосрочните ни цели са:
1. Приемане  на  национална  стратегия  за  опазване  на  културното  наследство  в 

България;
2. Промяна  на  Закона  за  културното  наследство  с  цел  изграждане  на  работеща 

система за опазване на културното наследство в страната;
3. Въвличане  на  гражданите  в  процеса  по  опазване,  чрез  всякакви  възможни 

средства  за  осъзнаване  на  значимостта и  опознаване  ценността  на  нашето 
наследство, за възпитаване и изграждане у следващите поколения на отговорно, 
положително отношение към наследените културни ценности .

Апелираме за ангажираност и реакция от страна на държавните институции и очакваме 
активно включване с мнения и препоръки от академичната общност, професионалните и 
неправителствените организации по поставените проблеми. 
Надяваме се на ползотворен диалог с всички заинтересовани страни, който да доведе 
до вземане на конкретни, ефективни  решения и тяхното официализиране.

С уважение,
Екипът на Heritage.bg

адрес за кореспонденция: гр. София,1574, ул. "Коста Лулчев" 60, вх. В, ап 24 


