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Опазването на архитектурното и археологическо наследство на Република 
България търпи един от най-тежките си периоди. Забравени, пренебрегвани и 
омаловажавани, всички открития на отминали  и настоящи периоди тънат в 
тонове прах и развалини на престъпна небрежност. 

„Работилница за бъдеще България“ си постави за цел да събере средства 
за временно подобряване състоянието на обектите, намиращи се в тежко 
положение, но амбицията далеч не се спира до тук. На 13-ти декември 2013 
година във „Вила Марциана“, с. Падина се проведе семинар, на който се 
разискваха фундаменталните проблеми и предложения за евентуални решения, 
за които е необходимо спешно събуждане на креативния български дух и 
възраждане на гражданската инициатива. Чрез събирането на специалисти от 
областта и млади хора с амбиции се търси правилният път за реакция в 
създалата се ситуация, която не търпи повече отлагане и пренебрежение, тъй 
като на карта са заложени българската идентичност и самосъзнание. 

Семинарът беше открит от гл. ас. д-р Владимир Славчев (Археологически 
музей - Варна), който е запознат със стотици архитектурни и археологически 
паметници на територията на област Варна, които се нуждаят от спешна помощ. 
Той представи на гостите шест такива паметника, включени във Виа Понтика. 
Първият е късноантична крепост, която се намира на нос Св. Атанас, близо до 
град Бяла. Обектът е със сравнително щастлива съдба, тъй като археолозите 
срещат сътрудничеството на община Бяла и това позволява бързото изграждане 
на защитни покрития над разкопките. Ако всичко върви с такива темпове, се 
очаква до края на 2014 обектът да е напълно социализиран. С изключително 
незавидна съдба е късноантичната крепост до с. Шкорпиловци, за която знаят 
само тесен кръг от специалисти. Третият пример, на който се спря гл. ас. д-р 
Владимир Славчев е раннохристиянската църква в местност „Джанавара“ до кв. 
„Аспарухово“, град Варна. Вече близо един век този паметник, който няма 
аналог в българските земи, тъне в забрава и разруха. Големият манастирски 
комплекс в местност „Караач теке“ претърпява частична реставрация, но 
разкопките както и при „Джанавара“ са спрени поради липса на средства. 
Крепостта „Кастрици“ има щастливата съдба да се намира на територията на 
резиденция „Евксиноград“, което я спасява от иманярски набези. Големите 
Римски терми на Варна също са сред тези обекти, тъй като парите за 
реставрацията им не са достатъчни. 

Анализирайки състоянието на тези паметници на културата, гл. ас. д-р 
Владимир Славчев състави кратък списък с основните проблеми, които пречат за 
правилното протичане на работата по опазването. Сред основните проблеми 
бяха споменати липсата на ясно формулирани приоритети и цели и липса на 
оценка на обектите, административни проблеми – не са уточнени границите на 
археологическите паметници, не са включени в кадастъра, липсва координация 
между различните институции. Беше обърнато внимание също и на кадровите 
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проблеми, чието развитие се корени още в учебните заведения и финансовите 
проблеми.  

Бяха предложени следните решения: повишаване квалификацията на 
служителите чрез курсове и семинари, задължително включващи финален 
изпит, осъществяване на непрекъсната комуникация между институциите. 
Изтъкнато беше, че една от най-важните цели на тези сбирки е набелязването на 
приоритетни цели в областта на културно-историческото наследство и 
изработването на пакет от мерки за постигането им. 

Следващият специален гост на семинара „СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО БОГАТСТВО НА ОБЛАСТ ВАРНА“ беше проф. Христо 
Смоленов, създател на първия филм за България на National Geographic „Варна-
Загора – новата суперкултура”. Той постави като обект на опазване не само 
архитектурните и археологически паметници, а и духа на българина. Според 
него е необходимо спешно инвестиране на „енергия, магия и дори фанатизъм“, 
защото в противен случай, ако липсва българският дух, не можем да говорим за 
българска държава. Той представи и част от новия филм на National Geographic и 
определи това като пробив в световното пространство. Разкритията и хипотезите 
за българското Черноморие разтърсили из основи изповядващите „културен 
империализъм“, както и налагащите доскучалата на света версия за първите 
цивилизовани хора. Всички тези твърдения баха подкрепени от доказателства, 
свързани с пропорциите на златното съкровище от Варненския халколитен 
некропол, артефакти, служещи за навигационни уреди и много други. Проф. 
Христо Смоленов апелира за „отместване на хоризонтите“ на съзнанието, за да 
съумеем с достатъчно научни основания да си позволим научно свободно 
мислене. Въпреки трудностите, които ще се изпречат на пътя, свободата си 
заслужава риска. На финала на своето изказване той даде предложение за 
изграждане на паметник на първата цивилизация във Варна. 

Вълнуващата среща продължи с проф. Диана Гергова, която е един от най-
изтъкнатите специалисти по тракийска археология. С нейното участие 
„Работилница за бъдеще България“ заяви своята позиция, че опазването на 
българското наследство не може да бъде разглеждано по области или градове, 
а в глобален мащаб. Опазването на архитектурното и археологическо 
наследство на област Варна трябва да се разглежда в по-широк смисъл – 
национален и дори международен. В презентацията си проф. Диана Гергова 
представи новостите в откритията си при разкопките в резерват „Сборяново“ -  
накратко тя обясни всичко, което се случва или не се случва там от двадесет 
години насам. При всички открития, които се правят, и при заявяването им пред 
света е необходимо наличието на визуални доказателства за всички онези, 
които искат да се уверят в това. За нещастие в България те не могат да си 
осигурят дълъг живот поради престъпната липса на синхронизация на работата 
им с общинските администрации и на целия държавен апарат. Това, което 
можем да докажем до момента, е само „спад в нивото на цивилизация между 
отминалите години и сега“, каза проф. Гергова. Изтъкнати бяха и въпросите, 
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които възникват около приходите от археологическите паметници: Кой 
контролира средствата? Къде е държавата в тази ситуация? Къде отиват 
приходите само от резерват „Сборяново“, който отбелязва около 50 000 
посещения на година? Парадокс! Не може да бъде открита никъде проста 
сметка колко са спечелените средства от археологически обекти и колко от тях 
държавата връща обратно за поддръжката им. За пореден път се наложи 
убеждението, че за наука и култура финансиране няма! Като примери бяха 
упоменати лични сблъсъци на проф. Диана Гергова с откази за финансиране и с 
некомпетентността на администрацията в общините, което излишно забавя или 
проваля опазването на паметниците от разрушение и разграбване. 
Предложението й беше - елеминиране на непрофесионалистите от тази високо 
професионална сфера, промяна в установения ред за получаване на разрешения 
и субсидии, изготвяне на планове за управление и подробни устройствени 
планове на обекти, предмет на архитектурно опазване.  

 
Д-р арх. Надя Стаматова представи визуална реконструкция на Римски 

терми на град Одесос по възстановки на проф. д-р арх. Стефан Бояджиев и 
реализирани с помощта на група студенти по програма „Студентски практики“ - 
проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. С изработването на 
този проект се цели създаването на дигитален музей с академична насоченост, 
виртуален музей – филм със сюжет, компютърна игра за подрастващи, за книги, 
брошури и картички. 

 
Доц. Николай Нинов представи проекта на фирма „Treasure” - основен 

спонсор на „Работилница за бъдеще България“ -, която показа едно по-различно 
виждане на наследството, а именно като начин за забавление. На площ от 140 
дка ще бъде изграден „Исторически парк“, който ще се намира на 30 км от град 
Варна, в близост до с. Неофит Рилски. В парка ще бъдат включени кинокомплекс 
с 5 кинозали, ресторант, сувенирен магазин и детски кът. Разходката във 
времето започва от наколните жилища, намерени край Варна, следват две 
тракийски могилни гробници, римски амфитеатър, представители на дворцовата 
архитектура от Първото и Второто българско царство, бронзови статуи на 
владетели от съответните епохи. Преминаването през вековете става чрез 
„времеви“ мостове над красиви езера. Целият този вълнуващ разказ бе 
допълнен с визуализации на бъдещата идея. 

 
Атмосферата, която изпълваше залата на „Вила Марциана“, беше коктейл 

от патриотизъм, гордост, надежда за бъдещето и разочарование за настоящето. 
Семинарът бе голяма крачка напред, направи равносметка за състоянието на 
българската история в сегашно време, разкри евентуалните последици от 
бездействието и наложи намирането на път за своевременна реакция. Кризата 
на личността и болестта на гражданското общество бяха изведени на преден 
план като най-големият враг на бъдещето на България. Беше изразено желание 
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това да не е последният семинар на организацията с такава насоченост и 
именно тя да разбуни „заспалия“ роден дух. Участниците бяха единни, че 
работата ще е трудна, ще изисква помощ от страна на патриоти и хора със силно 
чувство за национална принадлежност, но залогът е прекалено голям, тъй като 
става въпрос за българската идентичност. 

Екипът на „Работилница за бъдеще България” пое ангажимент да 
организира последваща работна среща. Нейна цел ще бъде полагане основите 
на дългосрочен съвместен проект с Музея на мозайките - Девня във връзка с 
организиране на семинари и обучения в областта на културния мениджмънт.  

Същевременно беше поет и ангажимент официалните гости на всички 
мероприятия на „Работилница за бъдеще България” да бъдат запознавани с 
културното богатство на региона и неговите проблеми, като по този начин 
екипът ще се стреми да създаде мрежа от „лобисти“ за неговото опазване.  

 
Автор: ВеселинаЙорданова, Варненски Свободен Университет 
 


