
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
София 1125, ул. „Лъчезар Станчев” № 7, деловодство: 02/4484811,  директор:02/4484810 

e-mail: ninkn-sof@ninkn.bg 

2016 г. 
 

1. Групова недвижима културна ценност „Квартал Капана”, гр. Пловдив е обявена с 

протокол №13 от 11.12.1998г. на Националния  съвет за опазване на паметниците 

на културата, утвърден от министъра на културата, и съгласно чл.10, ал. 1 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗНК притежава статут на групова 

недвижима културна ценност. 

ГНКЦ „Квартал Капана” е част от групов археологически и архитектурно-

строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж – 

Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”, обявен с протокол № 5 от 

22.05.2000 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, 

утвърден от министъра на културата, и съгласно чл.10, ал. 1 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗНК притежава статут на групова недвижима 

културна ценност. 

 

2. Предписанията за намеса в границите на груповата недвижима културна ценност 

и нейната охранителна зона са описани в приложенията към протокол 

№ 13/02.11.1998 г. на НСОПК при МК, приложен към настоящото писмо. 

Съгласно Oбщите предписания за вида и ситуирането на елементи на 

монументалната и трайната художествена украса, приети с №5/22.05.2000 г. на 

НСОПК при МК за историческата зона на гр. Пловдив: „Видът и 

местоположението на елементите на трайната и монументална художествена 

украса да се съобрази с културно-етническата специфика и мащаб на 

прилежащата им среда като тяхното местоположение се определи въз основа на 

съгласувана с НИПК устройствена схема…” 

 

3. Всички предложения за реализация на временни инсталации/скулптури в 

градската среда, които попадат в границите на груповата недвижима културна 

ценност следва да се съгласуват по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културно 

наследство, когато отговарят на случаите описани в чл. 56 от Закона за устройство 

на територията. 

Всички предложения за реализации на трайни инсталации/скулптури в градската 

среда, които попадат в границите на груповата недвижимата културна ценност 

следва да се съгласуват по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културно наследство. 

 

Приложение: 

1. Протокол №13/02.11.1998г. на НСОПК при МК. 
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