
УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ НА ТОЗИ ФОРУМ,

Упълномощена съм от името на декана на Архитектурния факултет на ВСУ

“Любен Каравелов” доц.  д-р арх.  Борислав Борисов да подпиша Меморандума за

създаване на Форум Културно наследство на конференцията “Автентичност в риск”.

Приветствам Ви и изказвам своето удовлетворение от създаването на тази общност

от  съмишленици  със  загриженост  за  опазване  на  нашето  недвижимо  културно

наследство. 

В  тази  връзка  съобщавам,  че  във  ВСУ  “Любен  Каравелов”  към

Архитектурния  факултет  е  създадена  първата  магистратура  за  опазване  на

архитектурното  наследство през  2010  година,  която  е  надстроечна  двугодишна

след  дипломиране  в  областта  на  архитектурата,  строителното  инженерство,

урбанистиката  и  ландшафтната  архитектура.  В  тази  магистратура  се  формира

адекватно професионално отношение и поведение към опазването на културното ни

наследство и вече имаме успешно дипломирани магистри в нея. 

Присъединявам  се  към  всичко  онова,  което  беше  изложено  досега  в

изказванията  като  проблематика  за  опазване  на  автентичността  на  обектите  на

културното наследство. 

Бих искала да обърна внимание на някои аспекти, които не бяха засегнати

досега.

Първо считам за пагубно записаното в нормативната уредба допускане за

извършване  освен  на  консервационно-реставрационни  работи  и  на  строително-

монтажни работи по обектите на  недвижимото културно наследство. Това води до

недопустими  дейности  като  ново  строителство  върху  крехката  субстанция  на

паметниците на културата.

 На второ място искам да изтъкна пропуска в Закона за културното наследство

за  качествен  и  непрекъснат  контрол  при  реализацията  на  проектните  намеси  по

обектите  на  културното  наследство.  Докато  в  ЗКН е  разписана  действена  строга

двустепенна  съгласувателна  процедура  относно  проектите  за  намеса,  то

реализацията на тези проекти не се контролира така непрекъснато.  Макар да има

изискване строителните фирми да регистрират експерт по опазване на КН, вписан в

публичния  регистър,  обикновено  това  е  формално  и  той  дава  своето  становище

накрая при изпълнени дейности. Няма изискване строителните работници да имат

познания и да владеят традиционните строителни техники за всеки конкретен обект

на КН. Когато има неправомерна методологическа намеса, проверките се извършват



само  при  сигнал,  когато  вече  е  реализирана  тази  неправилна  намеса  и

автентичността е загубена. А всички знаем, че нейната загуба е безвъзвратна. Има

предвиден авторски надзор, но обикновено не се сключва обезпечен с достатъчно

средства договор за действен авторски надзор. А и приемането  на  обектите  не е

обвързано строго със становището на авторите.

Ето защо в юридическата защита следва да се въведе непрекъснат надзор по време

на  изпълнението  на  предвидените  в  проектите  КРР  и  СМР.  Ролята  на

професионалистите е принизена, защото те не могат да накарат изпълнителите да

спазват проектите им, какъвто беше случаят с крепостта Стенос или Яйлата и имаме

отказ от авторски права.

Необходимо  е  да  се  въведат  много  по-големи  права  за  архитекта-

проектант, както и за другите експерти от интердисциплинарните екипи, както

и  много  по-големи  отговорности  за  крайния  резултат  от  дейностите  и

действията върху субстанцията на обектите на НКН.

Във  връзка  със  засегнатия  тук  въпрос  за  експертността  и  действащата

Наредба №Н-3/2011г. на МК за публичния регистър на професионалистите, имащи

право  да  извършват  консервационно-реставрационни  работи,  искам  да  обърна

внимание,  че в тази  наредба няма разграничение на компетентностите  по видова

характеристика,  както  няма  отграничаване  на  експертността  по  натрупан  опит  и

знания. Защото не е еднаква експертността на професионалист с няколко обекта и с

пет годишна практика по паметници на културата само от една епоха и друг, който

има 20 – 30 годишна успешна практика и опитност по обекти от целия спектър на

видовата характеристика. В тази наредба няма процедура, с която да се заличи от

публичния регистър експерт,  допуснал неправомерна намеса, водеща до загуба на

автентичността на обект на КН. Когато изготвяхме тази наредба бяхме предвидили

подобен казус. Това може да потвърди и доц. Стефан Белишки, но в окончателния

вариант на Наредбата от МК такава процедура липсва.

Друг аспект, който искам да засегна е принизената и  маргинализирана роля

на НИНКН. Съгласно чл. 18, ал.1 на ЗКН “Националният институт за недвижимо

културно  наследство  (НИНКН)  е  държавен  културен  институт  с  национално

значение  с научноизследователски  и  експертни функции  в  областта  на

недвижимото културно наследство”.  В действителност не се прилага тази негова

роля  като  единствен  научноизследователски  и  методологически  център  за

опазване  на  недвижимото  културно  наследство и  с  назначаването  през

последните 3-4 години на директорите му. Тези директори не са експерти, не са с



научни интереси в областта на опазването на КН и не са назначени с конкурс, макар

да  е  записано в  чл.  5,  ал.3  и  ал.4  на  ЗЗРК  задължителното  изискване  за

“правоотношенията  на  директорите  на  държавни  културни  институти” с

национално значение,  че “възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на

труда  за срок от 4 години”  и че “конкурсът се провежда  след представяне на

концепция  за  развитието  на  културния  институт”. Тези  постановки  в

законовата уредба не се спазват.

И накрая  искам да обърна внимание на постановките в закона,  че цялата

власт за вземане на решения в областта на опазване на КН като даване или отнемане

на статут, съгласуване, приемане на реализации или постановяване като незаконни и

несъобразени  с  методологията  намеси  по  обектите  на  КН  е  съсредоточена  в

политическата  фигура  на  министъра  на  културата,  който  обикновено  не  е

специалист, но дори и да е специалист в дадената сфера е с политическо назначение.

Неговата основна роля е да прокарва политически решения в дейността по опазване

на  културното  наследство,  която  е  достатъчно  специфична,  експертна  и

консервативно  устойчива  във  времето,  както  и  международноправно

методологически изведена, за да бъде променяна.

арх. Валентина Едрева


