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Финансирането на археологически проучвания през 2012 г.от Министерството на
културата и Държания Бюджет
Консервационно-реставрационни намерения за цялостно възстановяване на антични и
средновековни сгради
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с писмо на Министерството на културата, изх. № 91-000005/18.01.2012, за формиране на програмата за теренни археологически проучвания и
финансирането им през 2012 г. Асоциацията на българските археолози отправи към
Вас въпроси, свързани с изяснявание на обема, принципите и механизмите на
финансиране на планови археологически проучвания през 2012 г., както и получаване
на по-конкретна информация за Приложение № 3- Тригодишна бюджетна прогноза за
периода 2012-2014 на МК (писмо на АБА, вх. № 91-00-0005/21.01.2012).
В писмо, изх. № 91-00-0005/1.03.2012, заместник-министър арх. Георги Стоев ни
информира, че след съгласуване с Министерството на финансите „ще бъдат
конкретизирани археологическите обекти, към които ще бъдат насочени средствата”,
както и за това, че „се изготвя и 3-годишен планов документ, чрез който да се
определят приоритетите в областта на недвижимото културно наследство.”
По време на Общото събрание на Асоциацията на българските археолози, състояло
се на 1.06.2012 г. бяха поставени поредица от въпроси, които ръководството на АБА е
упълномощено да отправи към Вас:
• Кои са обектите, чието проучване ще бъде финансирано от МК през 2012 г.?
• Какви са критериите, по които е направен изборът на тези обекти?
• Кои са органите, които са упълномощени да изработят и приложат критериите за
избор на обекти, финансирани от МК?
• По какъв механизъм се определя размерът на финансовите средства, които се
предоставят за проучването на избраните обекти?
За съжаление до този момент по тези въпроси до колегията достига само оскъдна и
неофициална информация. Археологическият сезон вече започна. Колегите, които ще
ръководят проучвания, финансирани от МК, основателно искат да имат официална
информация за времето и начина, по който ще получат финансирането, с оглед на
организацията на работата си през настоящия археологически сезон. Археологическата
колегия предлага цялата информация за условията за кандидатстване, подадените

заявки, критериите за оценяване, одобрените проекти и размера на субсидията, да бъдат
оповестявани по подходящ начин – най-добре на интернет страницата на МК.
С Постановление № 76 от 12 април 2012 (ДВ бр. 32/ 27.04.2012 г) Министерски съвет
предостави на общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско и Бургас 605 000 лева
за проучване, консервация и реставрация на археологически обекти по Южното
Черноморие по проекта „Виа Понтика“. В тази връзка по време ОС на АБА бяха
дискутирани следните въпроси:
• Средствата за работата по тези обекти дали са част от планираното от МК
финасиране на археологически проучвания за 2012 г. или се предоставят от
други източници?
• Кой, кога и как създаде проекта „Виа Понтика“?
• По какви критерии и от кого са избрани конкретните обекти за финансиране?
• По какъв механизъм са определени сумите за отделните обекти?
Напоследък в медиите се тиражира информация, че се готвят проекти за
консервация и реставрация на редица антични и средновековни недвижими културни
ценности. От наличните публикации в медиите става ясно, че се готви грандиозно
строителство "до покрив" на църкви, крепости и манастири. Подобна практика на
цялостно възстановяване на сгради е напълно отречена от десетилетия във водещите
страни, като се предпочита запазване на автентичността на паметниците. Бихме желали
да вярваме, че ще упражните необходимия контрол върху подобни проекти за
консервационно-реставрационни дейности в съответствие със Закона за културното
наследство. Преди да се пристъпи към такива мащабни и скъпо струващи проекти, е
редно те да стават достояние на обществеността, както и да има възможност да се чуят
мненията на различни специалисти. В противен случай, може би не е далече времето,
когато ще съжаляваме за направеното, така както в момента съжаляваме за
презастроеното Черноморие!
Асоциацията на българските археолози повдига тези въпроси, водена от
желанието да сътрудничи ползотворно с Министерство на културата. Археологическата
гилдия с удовлетворение констатира възобновяването на практиката за целево планово
финансиране на археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи,
но е неудовлетворена от липсата на яснота по конкретната реализация на тези важни за
колегията въпроси.
Надяваме се на своевременна и конкретна информация.
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