
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 към Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за 

идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията 

на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване 

обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности 

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

ЧРЕЗ  

НИНКН 

(НИНКН или чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното 

наследство) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

от Добромира Иванова Костова 

представител на Инициативна група за категоризиране на ул. „Карловска“, гр. 

Пловдив за групов паметник на културата 

 

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА: 

(изберете едно от предложенията) 

  

1. Деклариране като НКЦ и определяне на временни режими за опазване. 

2. Актуализиране на временните режими за опазване на декларирана НКЦ. 

3. Прекратяване на временните режими за опазване на декларирана НКЦ. 

4. Предоставяне на статут като НКЦ и определяне на режими за опазване. 

5. Актуализиране на статута на НКЦ и/или на нейните режими за опазване. 

6. Отнемане на статута на НКЦ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

  

I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

1. Административен адрес, местност или други данни за точна идентификация на 

местоположението на обекта. 

Улица „Карловска, район Северен, гр. Пловдив, П.К. 4003 

2. Кадастрални данни и/или GPS координати, както и други данни за точна 

идентификация на териториалния обхват на обекта. 

В кафяв цвят, маркиран върху приложената извадка от карта на гр. Пловдив. 

  

3. Информация за историята на създаването на обекта, свързани с него исторически 

лица и събития и др. 

Улица „Карловска“ е естествено продължение на север от река Марица на Главната 

търговска улица на Пловдив „Райко Даскалов“, която е вече декларирана групова 

културна ценност. От юг на реката улица “Търговска” („Райко Даскалов”) е централна 

улица още от Османския период, известна под името Узун чаршия. Тя стига до Стария 

мост на река Марица, а в северна посока продължава по протежението на днешната 

улица „Карловска“. След градоустройствени промени през 80-те на XX век старият мост 

е с променено трасе и вече не е свързан с улица „Карловска“. 

Улица „Карловска“ носи специфики за търговска улица, поради характера си на оживено 

в историята пространство. До средата на XX век тя е главна транспортна артерия с много 

магазини и дюкяни. По нея през Османския период са минавали пътниците както за 

Карлово, така и за София и Пазарджик. Това продължава и в периода след 



Освобождението, чак до 30-те години на XX век. До голяма степен архитектурата на 

сградите и тези им специфики са запазени и до днес, дори и като функция.  

Зоната е запазила спецификите от периода от края на 30-те години, когато е главната 

транспортна артерия на Пловдив в северна посока към Подбалкана, както и към 

столицата на България - София и важния търговски център по пътя – Пазарджик. 

 

4. Актуална фотодокументация. 

Актуална фотодокументация е приложената на електронен носител. Снимките са 

озаглавени според съответния обект, който представляват. 

 

5. Мотиви за научната и културната стойност и обществената значимост на обекта. 

Значимостта на улица „Карловска“ е съизмерима с тази на продължението ѝ на юг, което 

вече е декларирано като културна ценност – улица „Търговска“/“Райко Даскалов“. 

Специфична особеност на груповия обект са множество сгради с партерни пространства, 

с магазини и жилищни етажи над тях, което я прави ценен обект, показателен за 

историята на града и страната, който в същото време се отличава от съседните ѝ улици 

с различен тип сгради. Улица „Карловска“ е най-добре запазената историческа част на 

град Пловдив на север от река Марица. 

Степента на автентичност е нетипично висока за града, поради относителното западане 

на района в развитието след преместването на моста през 80-те години. Едва през 

последните няколко години нови инвестиционни намерения водят до разрушаване на 

цели сгради или частични подмени на уникални и добре запазени елементи, като 

партерни дограми, щори и други от първите три-четири десетилетия на XX век. 

Местната власт неглижира ценността на обекта и строителни дейности от последните 

две-три години доведоха до загуба на множество ценни елементи в публичната среда. 

Специфично за улицата е настилката от големи сиенитни павета. В Пловдив такива са 

поставени само на най-главните пътни артерии, за разлика от мнозинството останали 

улици, настлани с т.нар. „мозаечни“ или малки павета. В пресата и официалните 

съобщения на местната власт от 20-те и 30-те години на миналия век специално се 

уточнява по-високата стойност и ценност на тези големи павета и на улиците, за които 

се инвестира повече, спрямо малките вътрешноквартални артерии. Специално указание, 

че само по-главните артерии се постилат с големи павета има в Общинския вестник, 

съобщаващ за решенията на местния Общински съвет през втората половина на 20-те 

години1. 

                                            
1 Вж. Пловдивски общински вестник, броеве от 1926 и 1929 година 



Уникален за Пловдив обект е запазената „указателната табела“ върху сиенитен камък до 

река Марица с надпис от двете страни „Пловдивъ“ и „Пазарджикъ“. По продължението 

на улицата е поставен и километричен камък, указващ разстоянието до град Карлово, 

какъвто също не може да бъде намерен на друго място в град Пловдив. Улицата е била 

началото на важния пътен участък за Карлово, като през това трасе дълги години се е 

пътувало от Пловдив за София. Важното място на улицата се запазва и след 

обновяването на пътя за Пазарджик през октомври 1939 година, когато вероятно са 

поставени и тези каменни указателни знаци и Министерството на благоустройството 

издава специална книга2. 

На няколко места бяха запазени и специфичните каменни улеи за оттичане на водата от 

един цял обработен сиенитен блок, чиято съдба след последните ремонти от 2020-2021 

година не е известна. Такива сиенитни блокове има само на няколко други улици в 

старата част на Пловдив. На пресечката с улица „Оборище“ е запазена и метална улична 

табела от края на XIX век, която също е изключителна рядкост в Пловдив.  

Друга специфична черта, която отличава улицата от останалите такива в Пловдив, с 

изключение на улица „Търговска“/“Райко Даскалов“ на юг от Марица, е видът на 

сградите с магазини на партера. Много от сградите имат и високи индивидуални 

качества като ценности. Сред тях е първата сграда на ъгъла на „Карловска“ и бул. 

„Марица-север“ със специфични тръгълни еркери-отстъпи, която носи стилистични 

черти на проектите на архитект Светослав Грозев. 

По продължението на улицата са запазени още редица къщи в различни стилове от 

сецесион до модернизъм, от 10-те, 20-те и 30-те години на XX век във висока степен на 

автентичност. На ъгъла на улица „Братаница“ къщата на Ил. Шотлеков от архитект Боян 

Чинков, публикувана в монографията за него от арх. Никола Чинков, която е запазила 

специфичните черти на архитектурата от 30-те3. С висока архитектурна стойност е и 

сградата на Петър Сапунджиев на номер 21 – хотел и заведение, която е с огромни 

размери и типична за 20-те години архитектура и запазени решетки с инициалите на 

първия собственик. Сградата, строена през 20-те години на XX век, е „наследник“ на 

хана на Стоян Пеев, „майстор на пелина“, както се изразява за него големият пловдивски 

историк Никола Алваджиев4, който описва и други исторически обекти в квартала от 

началото на миналия век.  

Голяма част от тези обекти от културната история на Пловдив и България все още не са 

научно изследвани и публикувани. Авторството и историята на много от сградите не е 

известно и то може да се докаже чрез стилов анализ само, ако бъдат запазени в 

автентичност. Научната работа по обекта тепърва предстои от архитекти и изкуствоведи, 

а загубата на част от запазените елементи ще я направи невъзможна. 

                                            
2 Откриване на г. п. 2 Пазарджикъ-Пловдивъ и освещаване на моста "Князъ Симеонъ Търновски", 1939, 

София, Държавна печатница 
3 Чинков, Н., „Боян Чинков – архитект“, 1995, Пловдив, стр. 103 
4 Алваджиев, Н., „Пловдивски хроники“, 1984, Пловдив, стр. 295 



С малки изключения, запазен е силуетът на улицата от времето от края на 30-те години 

с построените дотогава сгради. Това важи за отсечката от улицата от реката до номера 

41 от запад и 36 от изток. Към 2021 година това е една от малкото такива и толкова 

големи запазени в автентичност отсечки с толкова голямо количество запазени елементи 

от сградите на ниво партер – входове на магазини, прагове, дограми, щори и др. 

Уличната настилка от големи камъни, указателният знак и километричният камък са 

уникални обекти за града, а каменните улеи придават специфичен облик на тротоарната 

част от улицата.  

Въпреки това част от обектите са в лошо състояние поради липса на грижа, а други се 

неглижират от инвестиционни интереси от частни собственици или местната власт. 

Отсечката от улицата има достатъчно ценни елементи и спешна нужда да бъде обявена 

за групова културна ценност, за да се запазят тези ценни за науката и историята на града 

елементи и зона от град Пловдив. 

 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ:  

1. Графична справка за границите и кадастралната информация за поземлен имот с 

идентификатор 56784.506.9599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Пловдив, издадена чрез Кадастрално - административната информационна система 

  

 


