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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 Г.

1. Годишна среща “Форум Реставрация 2015”
“Форум Реставрация 2015” е десетата поредна годишна среща, организирана от
Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) с подкрепата на секция
„Реставрация” при СБХ. Тя се проведе на 06-ти и 07-ти ноември 2015 г. в
Самоков. Домакин на срещата беше Регионалния исторически музей - Самоков.
Основното

събитие

беше

еднодневна

конференция

по

проблемите

на

реконструкциите в реставрацията, съпътствана от дискусия. На 06-ти беше
открита и изложба с табла, представящи проучвания и реставрационни проекти в
различни области. В това издание на Форума бяха представени и проекти на
колеги от музеи извън София беше разширен спектъра на представени теми.
2. Проекти
През 2015 г. АРБ успешно реализира втория етап от проекта „Реставрация на
най-ранните мозайки от базиликата „Св. София”. Проектът е ръководен от Петър
Попов. Финансиран е от програма „Култура” на Столична община. Кмета на
София Йорданка Фандъкова представи проекта в медиите.
Вторият проект на АРБ е „Доставка на материали и консумативи за реставрация
на художествени произведения на Националния музеен комплекс – София”.
Проектът е реализиран успешно и позволи колегите от музея да бъдат снабдени
с материали и оборудване, необходими за да вършат работата си на високо
професионално ниво.
През годината завърши успешно и проектът EwaGlos, в който АРБ допринесе с
превода на български на речника. EwaGlos представя на единадесет езика
термини в областта на реставрацията на стенописи и декоративни архитектурни
повърхности

и

е

свободен

са

сваляне

от

http://projekte.hawk-

hhg.de/ewaglos/pages/download.php
1

3. Експертна дейност.
Експерти на АРБ участваха в комисия на Министерството на културата
проблемите с реставрацията на мозайки, собственост на Регионален музей
Стара Загора. Благодарение на професионалната работа на колегите в
комисията Министерството взе решение за санкции за некомпетентно извършени
дейности.
Представители на АРБ участваха и в комисия на Министерството на културата за
реставрацията на мозайки в Епископската базилика в гр. Сандански. Беше
констатирано

пълно

несъответствие

с

професионалните

изисквания

при

реставрацията, както и професионална некомпетентност на изпълнителите.
Благодарение на препоръките на нашите колеги некомпетентните лица бяха
отстранени и работата беше възложена на професионален реставратор.

4. Контакт с официални институции
4.1. АРБ продължи участието си в Специализирания експертен съвет за опазване
на културните ценности, където наш представил в последния състав на
Съвета е Петър Попов. Макар и официално представящи различни институции,
практически четирима члена на АРБ участват в работата на Съвета;
4.2. АБР изрази активна позиция по предложения Закон за изменение и допълнение
към ЗКН. Асоциацията изпрати писмо до Министерството на културата и
Народното събрание, в което се изразява загриженост от опасностите за
културното наследство в предложените промени и направи конструктивни
предложения за промяна на някои текстове. То е придружено с подробни
мотивации, включително цитирани международни документи.
5. Контакти с други организации
АРБ продължава традиционно близко сътрудничество със секция “Реставрация”
на СБХ – нашият най-естествен партньор. Поддържат се и контакти с ИКОМОС и
ИКОМ. АБР работи в тясно сътрудничество и с катедра „Реставрация” при
Националната художествена академия.
6. Поддържане на сайта и публичност в Интернет
Информацията в Интернет сайта на АРБ се актуализира редовно. Заплатени са
дължимите суми за домейн и хостинг.
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Страницата ни във Фейсбук е с много голяма активност и публикува новини за
професионални проблеми, проекти, публикации, професионални изяви и др. Тя
се поддържа от Иван Ванев, Борислава Начева и Стефан Белишки. Някои от
публикациите са видени от хиляди посетители на нашата страница. Повече от
800 души са маркирали страницата като „харесвана” и получават известия за
нашите публикации. Увеличава се броя на коментарите и всичко това е знак, че
сме по-видими.
7. Медийни изяви
През изминалата година медийните ни изяви не бяха особено активни, но бяха
използвани възможности да бъде изразена позицията на организацията за
състоянието и проблемите на опазването на културното наследство в България.
Председателят имаше интервюта в Кана1 на БНТ, БНР, в специализирания сайт
за култура „Въпреки” и др.
8. Участия в CEN
АРБ участва в работата на CEN чрез свои експерти от в работните групи. Те са
поканени чрез препоръка от ИКОМОС, който е член на Българския комитет за
стандартизация, за което е заплатил членски внос.
9. Членство.
През 2015 г. бяха приети нови членове на АРБ, но същевременно отпаднаха
някои от старите. В края на 2015 г. броят на пълноправните членове е 59, на
студентите-членове – 5 и постепенно нараства.
10. Организационна дейност
През изминалата година Управителния съвет проведе 8 събрания. Управителния
орган обсъжда редица въпроси и с Контролната комисия с цел по-голяма
прозрачност на работата.
11. Международна дейност
Е.С.С.О.
През 2015 г. бяха проведени събрания на Управителния съвет на Е.С.С.О., на
които бяха обсъждани текущи въпроси на управлението на организацията,
Стратегическия план и Програмата за прилагането му.
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През 2015 г. беше проведено общо събрание на Е.С.С.О. в Братислава,
Словакия, на което АРБ също беше представена. На събранието българският
делегат беше преизбран за Вицепрезидент на Е.С.С.О.
Е.С.С.О. продължи активното си участие в CEN като наблюдател/консултант по
стандартите за опазване на културното наследство.
Продължава и работата на Е.С.С.О. за приемане от Съвета на Европа на общи
препоръки за упражняване на професията. Тази дейност се осъществява чрез
CDCPP (комитет за култура, наследство и пейзаж към Съвета на Европа). В тази
насока Е.С.С.О. беше поканена като наблюдател на срещата на министрите на
културата на страните от Съвета на Европа в Намюр, Белгия. На срещата
Президентът на Е.С.С.О. направи изявление и бяха установени по-тесни контакти
с ръководството на CDCPP. На тази среща беше приета и важна декларация за
културното наследство като ключов компонент за европейската идентичност.

15.03.2016 г.
Стефан Белишки,
Председател на АРБ
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