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УВОД 

 

Нашето археологическо наследство (наричано в настоящото изследване и „културно археологическо” или само 

„културно”) е естествено формирано на територията на българските земи – регион на хилядолетни културни 

взаимодействия, и е сред безспорно признатите в международен план богатства на Република България. По данни 

от автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” от юли 2011 г. на нашата 

територия от малко над 111 000 кв. км са известни повече от 16 000 археологически обекта, като техният брой 

ежедневно се увеличава. В България се намират 10 културни и природни ценности под закрилата на ЮНЕСКО и 

33 археологически резервата, работят над 230 музеи и галерии, в чиито фондове са регистрирани милиони 

движими културни ценности. Археологически ценности от нашите земи са обект на колекциониране от български 

и чужди граждани, но все още незначителен дял от частните колекции са регистрирани и приведени в известност 

съобразно актуалните законови изисквания за опазване на културното наследство. 
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Политическото и икономическото развитие в последните десетилетия отвори България и други страни от 

Източна Европа към и за света. Дълбоките социални промени в региона довеждат и до увеличаване на 

престъпността като цяло (включително и на организираната) и по-конкретно – до увеличаване на престъпните 

посегателства срещу културното археологическо наследство. Организираните престъпни формирования 

проявяват изключителен интерес предимно към археологическите ценности поради факта, че търговията и 

сделките с антики и предмети на изкуството са сполучлив начин за влагане на средства, за получаване на огромни 

печалби в кратки срокове, както и за изпиране на средства, придобити от други престъпни дейности. Приоритетно 

занимание на големи групи от хора стават кражбите, незаконните сделки, контрабандата и фалшифицирането на 

културни ценности, а иманярството се превръща в поминък за населението на цели региони от страната. 

Престъпните образувания в тази сфера се характеризират с устойчивост, солидно изградена йерархична структура 

и функционално разпределение на задълженията, интеграция в международните престъпни структури, 

монополизъм на местно и национално равнище, осигурено финансиране от друга престъпна дейност, съвременна 

техническа и комуникационна обезпеченост (Христосков, Стаменова 1999). 

В резултат на посочената извънзаконова активност и поради забавената реакция на държавата се наблюдава 

постепенно унищожаване на културното археологическо наследство. От своя страна, това води до заличаване на 

съществена част от националната култура, памет и идентичност на българите, което засяга тежко и в дългосрочна 

перспектива цялото общество. Тези процеси влияят крайно отрицателно и на световното културно наследство, 

където България има своя дял, защото ценността и значението на културното наследство е в неговото запазване и 

експониране в контекст със средата, в която е създадено – природна, историческа, социална. В този смисъл 

всички посегателства срещу културното наследство могат да се смятат за едни от най-опасните и с най-тежки 

последици престъпления срещу човешката култура като цяло. Посочените проблеми в областта на опазване на 

културното наследство имат комплексен характер и за тяхното решаване са необходими обединените усилия на 

всички заинтересувани държавни и неправителствени институции и в национален, и в международен мащаб. 

Актуалността на предложеното изследване се обуславя от факторите: 

значителните мащаби и интензивност на престъпните посегателства срещу културното археологическо 

наследство, които представляват реална заплаха за човешките права и интересите на гражданското общество в 

тази област; 

нарастване на необходимостта от актуализиране на съществуващата в България система от мерки за опазване 

на културните ценности с цел повишаване на ефективността й в съвременните условия; 

наблюдение за известно подценяване на значението на културното наследство и нуждата от опазването му 

сред част от българското общество; 

съществуване на определена инертност в днешната държавна политика по отношение на съхраняването, 

закрилата и популяризирането на културното наследство в България. 

Настоящата работа цели да анализира същността и развитието на управленските модели на опазване на 

културното археологическо наследство в България от възстановяването на държавността след 1877 г. до наши дни 

(наричани тук и „модел/и на опазване”). Изследването цели да докаже и твърдението, че адекватно ниво на 

ефективност на управленските модели на опазване на археологическото наследство в България при различни 
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икономически и политически условия е възможно да се достигне чрез интегриран подход и системно прилагане 

на подходящи мерки при активно междуведомствено сътрудничество в национален и международен план.  

На тази основа и в сравнение с други европейски практики се търси очертаването и на възможности за 

повишаване ефективността в опазването на културното археологическо наследство в контекста на развитието на 

страната като член на Европейския съюз – територия на свободата, правосъдието и справедливостта при 

гарантиране на културното многообразие. Постигнатите теоретични и практико-приложни резултати от 

изследването биха могли да подпомогнат в известна степен и общото устойчиво развитие на обществото. 

За постигането на целите са набелязани следните задачи: 

на основата на ретроспективен преглед към наблюдаваните в исторически план институционални и 

нормативни промени и на оформени основни понятия в сферата на опазване на културното наследство (Глава І) 

да се откроят основните тенденции в опазването на културното археологическо наследство в България и мястото 

му в системата на националната сигурност; 

представяне на данни за състоянието на управленските модели за опазване на културното наследство в други 

европейски страни и определяне в сравнителен аспект на мястото на България сред европейските държави в 

опазването на археологическото наследство като част от общото културно наследство на Стария континент; 

определяне на вида организационна култура, характерна за управленския модел за опазване на културното 

археологическо наследство в България; 

очертаване на насоки и тенденции за актуализиране на системата от мерки за опазване на културното 

наследство и повишаване на ефективността й в контекста на развитието на България като страна – член на 

Европейския съюз. 

Изследването разглежда същността, особеностите и проявите на управленските модели на опазване на 

културното археологическо наследство в България като обществена необходимост, тяхното развитие, място и 

ефективност, разгледани в исторически план от възстановяването на българската държавност след 1877 г. до 

наши дни1. Представени са законовата и институционална рамка на опазването на културното наследство; методи 

и средства за закрилата му в националната и общоевропейска културна политика при съпоставяне на основните 

им характеристики. 

Информацията по темата допълват проведените емпирични изследвания – анкети през периода 2008-2011 г. с 

участници професионалисти, които определят и оценяват на експертно ниво състоянието на днешния 

управленски модел на опазване на културното археологическо наследство, а също така и очертават възможности 

за повишаване на ефективността му в съвременния глобализиран свят. Първоначалното изследване обхваща 15 

анкетирани (2008 г.), подбрани сред утвърдените висококвалифицирани специалисти с относително голям 

професионален опит в проучването и опазването на културното наследство. Анкетата от 2010-2011 г. е изпратена 

до всички исторически и археологически музеи в страната; Отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства”, 

Националния институт за недвижимо културно наследство – Министерство на културата; Националния 

археологически институт с музей при Българската академия на науките; служители от специализираните сектори 
                                                
1 Преобладаващата част от използваните в настоящата работа данни са актуални към месец юли 2011 г. 
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за защита на културните ценности в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция 

„Криминална полиция” и регионални дирекции в страната на Министерство на вътрешните работи; 

преподаватели във висши учебни заведения, подготвящи кадри в областта на опазване на културното наследство, 

експерти в неправителствени организации. Отговорилите са 102-ма души. 

Методологията на изследването се опира на сравнителен, аналитичен и системен подход. За събиране на 

представителни данни от архивни и съвременни материали върху историческото развитие на системата от мерки 

за опазване на културното наследство е приложен методът за изучаване и анализ на документи. При очертаването 

на съвременното състояние на опазването на културното наследство в България и други европейски страни е 

приложен сравнителният анализ на данни от различни материали. При провеждането на анкетни проучвания е 

използван методът на експертните оценки и контент-анализ на данните. 

Текстът на изследването се състои от въведение, четири глави, заключение (за визуализация на модела/ите на 

опазване в различни исторически периоди са използвани 11 фигури) и списък на ползваната литература, описани 

накратко както следва: 

За първична основа на изследването са използвани разнообразни библиографски източници – научни 

публикации върху закрилата на културното наследство в България и други европейски страни и изграждането на 

системата от мерки за неговото опазване (125 заглавия, от тях – 112 на кирилица и 13 на латиница), включени са и 

извадки от отменената и актуалната специализирана нормативна база (92 вътрешни и международни актове), 

използвани са и 28 други източници с различен характер. 

Глава І (Въведение в проблематиката) включва два раздела. Първият разглежда някои основни 

терминологични понятия в областта на опазване на културното наследство, които са приели гражданственост или 

са нормативно оформени в исторически план. Вторият раздел е опит за критичен поглед върху представителни 

публикации в сферата на опазването на археологическото наследство за разглеждания период от 

възстановяването на Третата българска държава до наши дни. 

 

Глава ІІ (Изграждане и формиране на законовата и институционална основа на управленския модел на 

опазване на археологическите старини в България (1877-1944 г.) в три раздела представя опазването на 

културното археологическо наследство в Княжество/Царство България. В хронологичен ред са разгледани 

формирането на управленските модели на опазване на културното наследство при Третата българска държава от 

Освобождението до края на Втората световна война и смяната на формата на държавно управление с република. 

Очертани са основни тенденции в ранното развитие на модела/ите за закрила на археологическото наследство у 

нас, включително и като част от защитата на националната сигурност. 

Глава ІІІ (Управленски модел на опазване на културното археологическо наследство в България след Втората 

световна война (1944-1989 г.) съдържа два раздела. Представените данни показват утвърждаването на 

централизиран модел на опазване на културното археологическо наследство в социалистическа България в 

контекста на европейското културно развитие между 1944 и 1989 г. Разгледано е мястото на МВР в опазването на 

културното наследство в изпълнение на задачите му на „страж на социализма”, включително и при 

претворяване в реалност на доктрината за „новия национализъм” (Баева 2006). Дейността на силовите структури в 
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опазването на културното наследство се проявява и като важна част от защитата на националната сигурност след 

1970 г. и през 80-те години на ХХ век, при което от полицейска, задачата става държавен приоритет и в 

разузнаването. 

Глава ІV (Развитие на управленския модел на опазване на културното археологическо наследство в Република 

България в периода на преход и установяване на демократично общество (1989-2011 г.) съдържа 4 раздела. В 

първия е направен опит за сравнителен анализ на политиките по опазването на културното наследство в други 

европейски държави. Посочени са особености, прилики и различия в културните политики на страните, както и 

успешни практики, чието адекватно прилагане у нас би могло да повиши ефективността на защитата на 

културното наследство.  

Следващите два раздела разглеждат състоянието на модела за опазване на културното наследство преди и след 

приемането на България за член на ЕС. Отделено е внимание на съвременните предизвикателства в развитието на 

модела за опазване на културното археологическо наследство в България. Четвъртият раздел представя данни от 

проведеното двуетапно емпирично проучване и очертава състоянието на модела за опазване на културното 

наследство в България като страна – член на Европейския съюз след 2007 г. Посочени са конкретни мерки за 

подобряване на работата на МВР в тази област съобразно спецификата на дейността му и установяването на 

ползотворно сътрудничество с други институции в страната и чужбина. 

В заключението са представени обобщени теоретични изводи за същността на управленския модел на опазване 

на археологическото наследство в България и повишаване ефективността му в европейската и световна общност 

на културно многообразие, включително и като гаранция за основни човешки права и установяване на 

„качествена среда за живот”. Моделът на опазване на културното наследство може да се разглежда и като модел 

за „колективна идентификация” и „еманация на културната идентичност” на нацията (Кандулкова 2009). 

Безспорно е, че подобна работа не е лишена от недостатъци. С пълното съзнание за съществуващите 

непълноти и ограничения, авторът все пак се надява, че дори и в този вид изследването дава относително ясна 

представа за следното: 

състоянието на управленските модели на опазване на културното археологическо наследство в България през 

различни исторически периоди; 

очертаването на основни тенденции в досегашната история на България при еволюцията на тези модели. На 

тази база са откроени и възможности за извършване на прогнози за бъдещо развитие на модел на опазване на 

културното наследство в контекста на съвременното развитие на България не само като част от обединена Европа 

– общност на културно многообразие, но и като част от съвременния глобализиран свят с всички произтичащи от 

това последствия. 

Въз основа на досегашните изследвания настоящата работа потвърждава и добре известния факт, че 

проучването и опазването на археологическото наследство има съществено значение за разкриването не само на 

миналото, но и на настоящето и (дори) на бъдещето на всяка нация. Опитът да се разгледат тук някои 

характеристики на моделите на опазване на археологическото наследство дава най-малкото възможност за един 

по-различен поглед върху тази сложна тематика. Дали този опит е успешен, имат думата читателите. 
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ГЛАВА І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

1. Някои терминологични понятия 

В първата част от работата са представени дефиниции на основни понятия в сферата на опазване на 

културното наследство, които в исторически план са приели гражданственост или са нормативно оформени. За 

нуждите на изследването се приемат следните определения: 

„модел” – „обект, система, идея, отличаваща се със своята цялостност”. За описанието на управленския 

модел на опазване на културното археологическо наследство ще бъде използван типът аналогов модел под 

формата на организационни схеми през различните исторически периоди (Ангелов 1994: 108-118). 

„модел” (Modell) е схващан и като: „възпроизвеждане на смятани за съществени елементи на даден предмет 

на изследването или на процес; ... Понятието за модел е валидно... и за всяка поредица от идеи, логически 

връзки... моделът отразява онтологически или логически структури” (Шмит, Шишков 1997: 392-393). 

Сред най-рано откроилите се понятия, които определят археологическите паметници, е „старина”. То се 

оформя през възрожденския период, когато сред българското общество се наблюдава особено интензивно 

нарастване на интереса към древността. Представата за древност, за минало, за старина, се основава предимно на 

разбирането за „старо време” (Геров 1978). Това е едно от най-дълго битувалите определения за съвкупността от 

древни културни останки и ценности у нас. „Старината/ните” е основна дефиниция за началните етапи от 

развитието на модела за опазване на културното наследство, нормативно утвърдена с редица ранни законови 

актове (като законите за издирвание на старини и за спомагание на научни и книжовни предприятия от 1890 г., за 

народното просвещение от 1909 г. и за старините от 1911 г. и др.).  

При следващи етапи от развитието на модела за опазване на културното наследство (1944-1989 г.) основно 

понятие е „паметник на културата”. Според чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите – 

ЗПКМ (1969 г.) това е „всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко 

присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава 

обществена значимост.” Паметниците на културата са: „произведения на човешката дейност, които 

документират материалната и духовната култура и имат научно, художествено и историческо значение или 

са свързани с историческите и революционните борби и събития, с живота и дейността на видни обществени, 

културни и научни дейци”. 

В допълнителните разпоредби на ЗПКМ (§ 2) са определени „движими паметници на културата – 

национално богатство” – „движимите паметници на културата, които са с най-голяма научна и културна 

стойност и представляват значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена 

или археологическа гледна точка.” 

По-късно у нас навлиза в употреба и се налага термина „културно наследство” – определен съгласно чл. 1 от 

КОНВЕНЦИЯТА на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (в сила за Р 

България от 17.09.1975 г.), където се включват: 
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„паметниците: архитектурни произведения, скулптури или монументална живопис, археологически 

елементи или структури, надписи, пещери и групи от елементи с изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката; 

ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята архитектура, своето 

хармонично единство или своята интеграция в околната среда имат изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката, 

забележителните места: човешки творби или произведения, създадени съвместно от човека и природата, 

както и зоните, включително и археологичните обекти с изключително световно значение от гледна точка на 

историята, естетиката, етнологията или антропологията.” 

Чл. 1 на ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ за опазване на археологическото наследство (в сила за 

България от 1.04.1993 г.) определя и специализираното понятие „археологическо наследство” – съвкупност от 

„всички останки и предмети, както и други следи на човечеството от минали епохи”, чието опазване и 

проучване подпомага „проследяването на историята на човечеството и неговата връзка с природната среда”. 

Основни източници на информация са „разкопките или находките, както и останалите методи за изследване на 

човечеството и свързаната с него среда”. Археологическото наследство „включва структури, постройки, групи 

сгради, разработени обекти, движими и други паметници, както и техния контекст, независимо от това, дали 

се намират на сушата или под вода.” 

Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото 

определя „културно наследство” като „група от ресурси, наследени от миналото, които хората 

идентифицират, независимо от собствеността върху тях, като отражение или израз на техните постоянно 

развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва всички аспекти на културната среда, получени 

в резултат на взаимодействието между хора и места в течение на времето”. Документът за пръв път прави 

опит да определи разбиране за „общо европейско наследство”:  

„а. всички форми на културно наследство в Европа, които заедно представляват един споделен източник на 

памет, разбиране, идентичност, единство и творчество,  

и б. идеалите, принципите и ценностите, възникнали от опита, придобит чрез прогреса и конфликти от 

миналото, които утвърждават развитието на едно мирно и стабилно общество, основано на спазването на 

правата на човека, демокрацията и върховенството на закона” (Денчев, Василева 2010: 389-394). 

В съвременните условия Законът за културното наследство – ЗКН (посл. изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) 

постановява следните дефиниции: 

„Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо 

наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална 

идентичност и имат научна или културна стойност. 

Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, 

природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна 

или културна стойност. 
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(2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и 

дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна църква и 

другите регистрирани вероизповедания.”  

Законът за културното наследство утвърждава и взаимната зависимост между културното наследство и 

природното богатство на страната, което може да се счита за стъпка напред в областта на правното осигуряване 

на опазването на културното и природното наследство. Законът посочва и определение за основната институция, 

която се занимава с културното наследство:  

„Чл. 24. Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни и 

природни ценности и образци с познавателна, образователна и естетическа цел.” 

Законът определя и други основни понятия в областта като:  

„колекция – съвкупност от движими културни ценности, които в своята цялост и тематична свързаност 

имат научна и културна стойност”; 

и „колекционер – физическо или юридическо лице, собственик или държател на културни ценности, 

идентифицирани като колекция и вписани в регистъра по чл. 102” (чл. 108-109). 

„Археологически обекти” са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от 

минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които 

източници на информация са теренните проучвания” (ЗКН – Чл. 146, ал. 1). 

Допълнителните разпоредби на ЗКН посочват и дефиниция за „незаконно придобити културни ценности 

чрез: а) проучвания и изкопни работи, извършени без съответно разрешение; б) престъпление; в) незаконен 

внос” (§4, т. 9). 

В допълнителните разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата (изм. ДВ, бр. 97/10.12.2010 г.) 

са посочени и базови понятия като: 

В т. 1. – „Култура” е дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването на 

културните ценности, както и резултатите от тази дейност.”  

В т. 3. – „Културна организация” е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 

1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в 

областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, 

пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-

историческото наследство.” 

Според т. 6. „културно-историческо наследство” е съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет.” 

Освен посочените понятия от значение за настоящото изследване е извеждането на връзката между 

разбирането за „национална сигурност” и опазването на културното наследство. Концепцията за националната 

сигурност на Република България (приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн. ДВ 46/22.04.1998 г.) 

определя, че „национална сигурност” има, когато „са защитени основните права и свободи на българските 

граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не 

съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически 
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диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на 

държавните и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават 

своето благосъстояние и се развиват” (т. 20). 

Сред принципите на националната сигурност в т. 33 е посочено, че посредством „пропаганда на националните 

исторически и духовни ценности, на морала и културното наследство на всички българи се утвърждава 

националната идентичност и идеал. Съхранява се териториалната и национална цялост на България при 

зачитане на правата и свободите на различните етнически и религиозни общности. Изгражда се образът на 

България като Родина на всички българи във и извън границите на страната. Отстояват се техните духовни 

ценности и граждански права.” 

Стратегията за националната сигурност на Република България (приета на 25 февруари 2011 г. от 41-ото 

Народно събрание) посочва: 

„1. Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на 

демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за 

развитие на личността, както и на Конституцията на страната и основополагащите актове за гарантиране 

на международната сигурност.” 

Сред предпоставките за достигане на „високо качество на социалната сигурност” е посочено и „опазването 

на културно-историческото наследство” като „основа за предприемане на действия от стратегически 

характер при планирането и осъществяването на секторни и общи национални политики за развитие на 

личността и обществото” (т. 85). 

Стратегията посочва още, че „Службите за сигурност осъществяват разузнавателна и 

контраразузнавателна дейност” и в областта на: „защита и утвърждаване на националните исторически и 

духовни ценности и на културното наследство” (т. 166), което показва ангажимента на държавата в тази област.  

Съществуват още дефиниции, свързани с разглежданата област: в допълнителните разпоредби на Закона за 

защита на класифицираната информация – ЗЗКИ, т. 13 (ДВ 45/30.04.2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 16/26.02.2010 

г.) също се фиксира понятие за „национална сигурност” – „състояние на обществото и държавата, при което 

са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и 

суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските 

институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива.” В т. 14 се 

посочва още, че интересите на България, „свързани с националната сигурност” са гарантирането на суверенитета 

и териториалната цялост и защитата на конституционно установения ред в Република България, включително: 

„д) разкриване, предотвратяване и противодействие на терористични действия, на незаконен трафик на 

хора, оръжие и наркотици, както и на незаконен трафик на продукти и технологии, поставени под 

международен контрол, пране на пари и други специфични рискове и заплахи”. 

В т. 15 от ЗЗКИ са определени и вредите „в областта на националната сигурност, отбраната, външната 

политика или защитата на конституционно установения ред”, които представляват „заплаха или увреждане на 

интересите на Република България или на тези интереси, които тя се е задължила да защитава, вредните 

последици от чието увреждане не могат да бъдат елиминирани, или вредни последици, които могат да бъдат 
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смекчени само с последващи мерки. В зависимост от значимостта на интересите и сериозността на 

причинените вредни последици вредите са непоправими или изключително големи, трудно поправими или големи 

и ограничени.” 

В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ДВ, бр. 109/20.12.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 

9/28.01.2011 г.), допълнителните разпоредби (§ 1, т. 1) понятието за „национална сигурност” е: „динамично 

състояние на обществото, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно 

установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите, 

основните права и свободи на гражданите, устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието на 

населението, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира 

националните си приоритети”. 

В т. 2 от Закона за ДАНС се визира „посегателство срещу националната сигурност” като „целенасочени 

действия или бездействия на лица, групи или организации, водещи до процеси или събития, нарушаващи 

устойчивото състояние на националната сигурност на Република България”. 

За нуждите на настоящата работа се посочват и определенията: 

Съхранение – „пазене, опазване” (от „съхранявам” – пазя нещо така, че да не се повреди или развали; 

оставям, запазвам нещо да не се променя, да не изчезне” (Буров (отг. ред.) 1995: 746). 

Опазване – синоним на „съхранение” и от „опазвам” – пазя до определено време” (Буров (отг. ред.), 1995: 

477) „или докрай” (Андрейчин и кол. 1973: 584). 

Защита – „отбраняване с бой или борба; предпазване, осигуряване” (Буров (отг. ред.) 1995, 225). 

Опазването на културното наследство е определено в ЗКН като „системен процес на издирване, 

идентификация, документиране, консервация-реставрация и социализация на културното наследство, който 

включва и подготовката на специалисти в съответната област” (чл. 8, ал. 1). 

Закрилата на културното наследство е „система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на 

обществото” (чл. 8, ал. 2). 

Понятието опазване включва и „защита и респект, и се явява като съвкупност от мероприятия за 

управление на обществените отношения, свързани с опазването на паметниците на културата и средата им... 

„опазване” се покрива с понятието „охрана”, употребено в препоръката на ЮНЕСКО за опазване на 

историческите или традиционни ансамбли” (Найроби, 1976 г.). „У нас в закона не е посочено точното 

съдържание на опазването като дейност на органите за опазване на паметниците на културата” (Недков 

1998: 181-189). 

Определението за „големи” и „особено големи размери” при извършване на престъпни посегателства срещу 

културното наследство се основава на тълкувателно решение на ВКС (№ 1/98 г. от 30.10.1998 г. по н.д. № 1/98 г.). 

Тук „големи размери” и „особено големи размери” за различните видове престъпления, ако друго не е посочено 

в закона, критерият е паричната равностойност на предмета на престъплението, която надхвърля 

седемдесет, съответно сто и четиридесет пъти установената в страната минимална работна заплата” 

(Вучков (съст.) 2008: 23). Предвид значението на културното археологическо наследство би могло да се посочи, 

че посегателствата срещу него в преобладаващата си част нанасят „непоправими или изключително големи 
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вреди”, в резултат на които „е настъпило или би могло да настъпи значително негативно въздействие върху 

националната сигурност или интересите на Република България, свързани с нея, като основно защитавани 

интереси”. Затова е необходимо почти винаги престъпните посегателства върху културното наследство да се 

квалифицират с „големи” или „особено големи размери”. 

Въз основа на горепосоченото, за нуждите на настоящото изследване се въвежда и ново понятие „модел на 

опазване на културното археологическо наследство”. Под такава формулировка първоначално е представено 

най-общо гарантирането на сигурността на съставните части на културното наследство – културните ценности 

като общонародно достояние при тяхното издирване, изучаване, опазване и популяризиране съобразно 

действащата в страната нормативна база за утвърждаване на националната идентичност на всички българи в 

условията на културно многообразие. След провеждането на експертните емпирични проучвания и консултации 

със специалисти в областта това определение получи развитие и окончателният му вариант е представен в 

заключението на изследването. 

 

2. Състояние на проучванията на управленските модели на опазване на културното археологическо 

наследство в България 

Досега изследователите се занимават главно с развитието на музейните и изследователските институции, 

отговорни за опазването на археологическото наследство. От миналия век са известни първите опити за 

проследяване на дейността на някои от тях (Народният археологически музей – НАМ и Археологическият 

институт – АИ). Някои публикации разглеждат устройството и дейността на Министерството на вътрешните 

работи или разработват конкретни теми за правната му уредба през различни исторически периоди в контекста на 

общото развитие на България (Симеонов 1991: 2002-2004, 2006). Но дейността на МВР по опазване на културното 

наследство след възстановяването на Третата българска държава до днес е слабо застъпена изследователска тема, 

особено що се касае до работи, достъпни за всички читателски кръгове. 

В известната литература, разгледана в хронологичен ред, се засягат и моделите на опазване на културното 

наследство, но тези проучвания все още са по-скоро изключение отколкото правило. Едва напоследък са налице 

единични издания, които представят в различна степен на пълнота развитието на моделите на опазване на 

културното наследство. 

Във фрагментарен вид сведения за формирането и дейността на моделите на опазване на културното 

наследство могат да бъдат открити и в публикации за историята на БАН, на Народната библиотека, за историята 

на София, в специализирания периодичен печат (Известия на АИМ, Годишници на НАМ, сп. Археология и др.). 

Изворите за тази малко изследвана тема се опират предимно на нормативната база (отменена и актуална) и на 

институционалните промени, които маркират етапи в развитието на музейното дело и археологическите 

проучвания в страната. Голяма част от материалите в необработен и непубликуван вид се намират в архивите на 

Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (БИА – НБКМ) и БАН (НА – БАН), Държавна агенция на 

архивите (ДАА), частни архиви и пр. 

За първи път институционалната рамка на модела за опазване на културното наследство се разглежда в 

„Научни институти и музеи” на Богдан Филов (Филов 1928: 142). Паралелно с прегледа на дейността и 
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развитието на институти и музеи в България след Освобождението, тук са отбелязани основните нормативни 

актове, съпътстващи структурирането на археологическото проучване в България, както и финансовата подкрепа 

на държавата за развитието на археологическите проучвания и тяхното представяне пред обществото. В резултат 

на провежданата държавна политика през този период развитието на археологическата наука и музейното дело в 

България е поставено на съвременни научни основи, а отговорните институции и техните сътрудници имат 

създаден научен авторитет в страната и в чужбина. 

Друга ранна публикация – „Как са възникнали нашите музеи” на Велико Йорданов (Йорданов 1934), подробно 

описва възникването и дейността на музеите в България от края на ХІХ и началото на ХХ век, както и моменти от 

изготвянето на законите, свързани с опазване на „старините” (както са наричани тогава археологическите 

паметници). Трудът на В. Йорданов е сред първите систематизирани работи у нас по темата, която предоставя 

данни и за разглеждането на модела за опазване на културното наследство у нас. 

Подробно описание на дейността на НАМ до 1942 г. е направено от тогавашния му директор Иван Велков в 

„Народен археологически музей 1892-1942” (Велков 1943) – неговото създаване, първоначална дейност 

(благодарение на съдействието на държавата) по събирането на старини и поставянето на научни основи на 

проучването на археологическото наследство на България. Трудът на Ив. Велков показва, че въпреки сложната 

икономическа и политическа обстановка след 1940 г. в управленския модел на опазване на културното наследство 

НАМ е първостепенна културна и научна институция, с дейност, подчинена на целите на българската национална 

кауза. 

За разлика от преобладаващите до 1944 г. национално ориентирани тенденции, под съветско влияние след 

Втората световна война, в хуманитарните науки в България се налага социалистическият интернационализъм 

(Мутафчиева (съст.) 1995: 7-8). В такъв дух са издържани и голяма част от изследванията, посветени на 

развитието на музеите, археологията и специализираната система от мерки за опазване на културното наследство. 

Трудът на Тодор Герасимов „Състояние и задачи на музейното дело в България” (Герасимов 1950) е сред 

първите опити за цялостно разглеждане на развитието на музейното дело у нас. Авторът представя периодизация 

за развитието на българските музеи – основните институции, ангажирани с проучването и опазването на 

културното наследство преди и след Втората световна война. Изтъкнато е отражението на смяната на 

политическата и икономическа система върху развитието на музейното дело, новата нормативна база и 

предприетото тотално преустройство, които маркират и етапи от формирането на модела на опазване на 

културното наследство. 

През 1950 г. са обнародвани материали от „Дискусията за състоянието и задачите на българската 

археология (1948-1950)”. Провеждането на „дискусията” определя границата между предишната, вече сурово 

критикувана „буржоазна” наука и налагането на методи, продиктувани от установената вече в България като 

държавна доктрина марксистко-ленинска идеология. В изнесения тогава доклад – „Състояние и задачи на 

българската археологическа наука”, авторът Д. П. Димитров разглежда развитието на музейното дело и 

археологическите проучвания в българските земи от ХV век до 50-те години на ХХ в. Тогава на археологията в 

България е наложено преустройство на базата на „диалектико-материалистическия метод, за да може да се 

издигне до положението на истинска историческа дисциплина, каквато е съветската археология”. Набелязани 
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са основните тенденции в развитието на модела за опазване на археологическото наследство, задачите му в 

„новия исторически момент”, когато археологията трябва да се превърне в социалистическа наука, а музейното 

дело – в активно средство за „обществено-възпитателно въздействие” (Димитров 1950: 431-480). 

 

В друга своя работа – „Увод в археологията” Д. П. Димитров засяга основни моменти от оформянето на 

законовата база за опазване на културно-историческото наследство. Авторът не пропуска да направи преоценка 

на научните достижения на „буржоазната наука” преди 1944 г. и изтъква необходимостта музеите да обслужват 

новите обществени поръчки на времето, а дейността им да стане „обществено-възпитателна дейност от висок 

ранг” (Димитров 1958: 5, 197). 

Сведения за управленския модел на опазване на археологическото наследство се откриват и в публикации от 

края на 50-те години на ХХ в. След смяната на политическата и икономическа система в България теренните 

археологически проучвания преживяват своеобразен количествен подем, което е една от причините за появата на 

нарочен печатен орган – сп. Археология. В програмната статия на списанието – „Нашите задачи”, Д. П. 

Димитров отбелязва благоприятните условия, създадени от държавата за развитието на археологията, сега 

ръководена от единен център (АИМ – БАН) и изграждането на гъста музейна мрежа. Според очакванията 

археологията трябва да допринесе за „патриотичното възпитание” на народа, като набляга на 

популяризирането на паметниците (главно от Средновековието, когато се формира и утвърждава българската 

държавност). Така публикацията очертава и основните държавнически принципи за изграждане на новото 

разбиране за проучване и закрила на археологическото наследство (Димитров 1959). 

В статията си Кръстю Миятев – „15 години българска археология” прави обзор на археологическото проучване 

преди Втората световна война и противопоставя развитието на модела за опазване на археологическото 

наследство преди и след 1944 г. Подчертава се ангажираността на следвоенната държавна власт в провеждането 

на масирани археологически проучвания на големи площи и на представянето на резултатите от тях пред 

обществото. Това е средството за разрешаване на „историческите задачи”, поставени пред АИМ и всички 

археологически музеи в страната (Миятев 1959: 3-11). Ясно проличава историзирането на археологията след 

преустройството в началото на 50-те години на ХХ век, резултат от наложените неизбежни идеологически 

постулати за тогавашните времена. 

Работата на Здравко Радонов – „За създаването и първоначалната дейност на Народния археологически музей 

в София” от 1968 г., допълва данните за модела на опазване на културното наследство с информация за 

развитието на най-активната в областта институция. Разгледана е ранната дейност на НАМ, посочени са и 

нормативните документи, които я регламентират, структурата и кадровото му попълване до Втората световна 

война (Радонов 1968). 

 

Сборникът, посветен на 100-годишнината на БАН – „История на БАН 1869-1969)” – дело на авторски 

колектив, допълва информацията за модела на опазване на културното наследство. Описано е накратко 

развитието на БАН за стогодишния период от нейното съществуване (1869-1969 г.), споменати са нормативните 

актове, които маркират етапите от преустройството на институцията (включително и тези, определящи 
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действието на модела за опазване на културното наследство). Разгледани са институтите към БАН, сред които е и 

Археологическият институт, представени са и данни за музеите, съставна част от съответните научни институти 

(Божков, Василева, Паскалева, Тодорова 1971: 255). 

Изследване, което засяга модела на опазване на културното наследство, главно чрез преглед на развитието на 

музейното дело в България и по света, е работата на Т. Силяновска-Новикова – „Основи на музеезнанието”. 

Авторът се спира на началните години от формирането на музеите и на основното им преустройство след Втората 

световна война в резултат на политическата и икономическа преориентация на страната и превръщането им в 

„истински боеви културни институти” (Силяновска-Новикова 1972: 19). Посочена е решаващата роля на 

държавата при преустройството, разширяването и контрола върху археологическото проучване и представянето 

на резултатите от него пред обществото, съобразно новите изисквания на социалистическата държавност. 

Изтъкната е ролята на държавния модел за опазване на археологическото наследство и като средство за силно 

обществено въздействие. 

Началото на демократичните промени след 1989 г. в България провокират появата на ново осмисляне и 

преоценка във всички области на обществения и научния живот. Това отбелязват и публикации в областта на 

законовата уредба за закрила на културното наследство. Развитието на специализираното законодателство и 

промените в модела за опазване на културното наследство е отразено в юбилейното издание „100 години 

Национален археологически музей” (Русева-Слокоска (ред.) 1993). Обнародваните документи и материали от 

архивите на АИМ – БАН, Научен архив – БАН, ЦДИА, НБКМ – БИА и ЦБИ илюстрират дейността на Народния 

музей и приносът на редица деятели за опазването на културно-историческото ни наследство. Посочени са 

законови актове, които визират проучването и опазването на културното наследство и формират развитието на 

две главни институции в областта – НАМ и БАИ. 

Изследването на Румяна Конева – „Голямата среща на българския народ. Културата и предизвикателствата 

на войните 1912-1918 г.” (Конева 1995), засяга политиката на българската държава при утвърждането на 

управленски модел на опазване на културното наследство. Според автора тогава се конституират основните му 

институционални и организационни структури (като НАМ и БАИ), а дейността им се поставя на научна основа, за 

да бъдат изпълнени възможно най-пълно техните обществени функции. Дейността на НАМ и БАД представлява 

значима част от общата единна културна политика на българската държава по времето на балканските войни. 

През 1998 г. е публикувано изследването „Музеи и музеология” на Симеон Недков, където са представени 

подробни данни за развитието на музейното дело в България и за модела на опазване на културното наследство. 

Описани са първите стъпки на музейното дело у нас и законодателните инициативи на държавата за опазване и 

проучване на културното наследство. Авторът предоставя сведения за дейността на музеите по света и законовата 

им уредба, което прави тази книга полезна в сравнителен аспект и е сред малкото опити днес за разглеждане на 

цялостната дейност на музеите в България като важна институция в модела на опазване на културното наследство 

и в контекста на световното музейно развитие (Недков 1998). 

Сред публикациите, които засягат и работата на правоохранителните органи в борбата с престъпните 

посегателства срещу културното наследство, са изследвания за дейността на МВР през различни исторически 

периоди. Значимо място имат поредицата статии и монографии на Стефан Симеонов (Симеонов 1991, 1996, 2002-
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2004, 2006) за развитието на устройството и дейността на структури от вътрешното ведомство в контекста на 

общото историческо развитие на България. 

Сред малкото общодостъпни публикации, които представят дейността на МВР по противодействие на 

организираната контрабанда, незаконните сделки и престъпните посегателства срещу културно-историческото 

наследство в условията на формиране на демократично общество, е трудът на Николай Николов – „Правни 

основи на дейността на МВР за опазване паметниците на културата” от 1997 г. (Николов 1997). В тази 

обобщаваща работа са разгледани нормативните постановки по темата и са направени конкретни предложения за 

промяна на законовата база с цел „подобряване дейността” на специализираните органи на МВР „за превенция и 

разкриване на престъпни посегателства срещу паметниците на културата”. 

От 1999 г. е изданието на Института за правни науки към БАН – „Правен режим на културните ценности”, 

под редакцията на Цветана Каменова (Каменова (ред.) 1999). Сборникът обединява статии от различни автори (Д. 

Зиновиева, В. Великов, Е. Къндева-Спиридонова, Цв. Лозанова, Цв. Каменова, Д. Димов, К. Христосков и М. 

Стаменова) и включва материали от проведената от Института за правни науки на БАН (29.10.1998 г.) Кръгла 

маса. В тази инициатива вземат участие учени и сътрудници от Институт за правни науки, Институт за фолклор, 

Археологически институт с музей, Министерство на културата, Министерство на правосъдието, представители на 

МВР (НЦБ – Интерпол, НСБОП), Галерия за чуждестранно изкуство, Национален литературен музей, 

Национален политехнически музей, Национален исторически музей, Национална художествена галерия, 

Национален селскостопански музей, фондация „Музейон”. Разгледани са проблеми на правната защита на 

културни ценности, тяхната идентификация, внос и износ в България и необходимостта от актуализацията на 

специализираната нормативна уредба. Представено е участието на страната в международни инициативи за 

сътрудничество и защита на културните ценности. 

В статията на Д. Овчаров и Р. Богомирова – „80 години Български археологически институт”, са публикувани 

обобщени данни за правната рамка и развитието на Археологическия институт с музей при БАН от създаването 

му до 1950 г. – основна институция в проучването и опазването на археологическото наследство (Овчаров, 

Богомирова 2001). 

Слабо изследваната тема за дейността на МВР в сферата на опазване на културното наследство между 1944 и 

1989 г. засяга Пламен Благоев с труда си „РИК – загадката на българското разузнаване” от 2002 г. 

Публикацията предоставя данни за работата на тази разузнавателна структура и акцентира върху нейния принос 

към защитата на националната сигурност по време на социализма, чиято специфична (но оценявана като важна) 

област е опазването на културното наследство (Благоев 2002). 

Подобна тема развива и книгата на Димитър Иванов от 2004 г. – „Шести отдел”. При прегледа на развитието 

на тази структура на Държавна сигурност авторът представя и малко известни сведения за дейността на 

оперативно-следствената група, която се е занимавала с разкриване на посегателствата срещу археологическото 

наследство като иманярството, незаконните сделки, контрабандата, фалшифицирането на културни ценности и 

пр. (Иванов 2004) 

Двутомната работа на Стефанка Кръстева – „Студии по музеология” от 2003 г., разглежда възникването и 

развитието на музейната институция по света и у нас и на музеологията. Отделено е внимание на проблеми като 
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динамиката на развитието на музея в съвременния свят в условия на свободна стопанска инициатива и нови 

изисквания за комуникация, ролята на частната инициатива, преосмислянето на историческия опит в контекста на 

световната музеоложка теория и практика и пр. Посочените тенденции се отразяват и на моделите на опазване на 

културното наследство у нас в различни епохи и в съвременната ни действителност (Кръстева 2003). 

В отпечатания през 2006 г. сборник „Правна уредба на културното наследство в България и в ЕС” редица 

автори (Борис Велчев, Екатерина Методиева, Елена Розалинова, Иля Прокопов) представят сравнителен анализ 

на законовата и институционална рамка и принципи за защита на културното наследство в страни членки на ЕС – 

Италия, Испания, Гърция, Обединеното кралство, Франция и Унгария (Велчев и кол. 2006). Подробно е 

представена нормативната база и институционална уредба на закрилата на културното наследство в България. 

Дефинирани са и основни понятия по темата (като „паметник на културата”, „културна ценност” и пр.), обърнато 

е внимание на закрилата на културните ценности според правото на собственост върху тях, регистрационни 

режими за колекции от културни ценности и оценителната дейност, свързана с тях. Посочени са разрешителните 

процедури за внос и износ на културни ценности, изброени са санкциите за административни нарушения и 

престъпления спрямо културно-историческото наследство. Полезни са представените европейски норми и 

практики и препоръките за актуализиране на законовата рамка на модела за опазване на културното 

археологическо наследство в България – област, особено важна за националната ни идентичност в съвременния 

глобализиран свят (представени в Глава ІV). Напоследък се появяват и аналитични материали с прогностичен 

характер – продукт на авторски колективи и редакционни съвети, гравитиращи към различни неправителствени 

сдружения, които засягат и дейността на МВР. Към тях принадлежат и поредиците на Центъра за изследване на 

демокрацията. В един от тях, издаден през 2007 г., озаглавен „Организираната престъпност в България: пазари 

и тенденции” се разглеждат и проблемите на т. нар. „бизнес с антики”. Представени са тенденции, схеми на 

развитие и участници в този вид специализирана престъпна дейност, знакови случаи и възможни решения за 

налагане на ефективен контрол върху дейността на организираните престъпни групи, осъществяващи 

посегателства върху културните ценности (Шентов, Тодоров, Стоянов (ред. съвет) 2007). 

Изследване, което акцентира върху връзката между културното наследство, управленския модел за опазването 

му и националната сигурност е монографията на Евгени Сачев – „Културното наследство и националната 

сигурност”. Авторът изтъква нуждата от „провеждането на единна държавна политика за един дългосрочен 

период” за опазването на културното наследство въз основа на принципите за „устойчиво развитие” на 

българското общество, за повишаване качеството на живот на българските гражданин, както и за осъществяване 

„на стабилна и ефективна дейност в областта на националната сигурност”. За целта е изтъкната 

необходимостта от увеличаване на ресурсите, „отделяни за стратегически и функционален анализ, за правно-

нормативно устройство и за глобален мониторинг на системата за защита и развитие на културното и 

природно наследство” в България като нация и страна с „равнопоставено участие” в Европейския съюз (Сачев 

2005). 

Изследването на Светослав Георгиев – „Правен режим на културното наследство в Република България” 

подробно разглежда формирането и развитието на законовата база по опазването на културното наследство (с 
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акцент върху недвижимите паметници) и предлага варианти за изменения (Георгиев 2008), като част от тях са 

посочени в настоящото изследване. 

Сред разгледаните публикации, които представят в цялостен вид управленския модел на опазване на 

културното наследство, се открояват две изследвания – първа по време на издаване е книгата на Димитър Иванов 

и Евгений Сачев – „Защита на културно-историческото наследство” от 2009 г. (Иванов, Сачев 2009). Работата 

представя системата на културно-историческото наследство, концепции за неговата защита и посочва 

възможности за по-ефективното му опазване чрез социализация на културните ценности, както и чрез използване 

на съвременни технологии, законодателно адекватно регламентиране и институционално укрепване и пр. 

През 2010 г. е публикувано и изследването на Стоян Денчев и София Василева – „Държавна политика за 

културно-историческото наследство 1878-2009” (Денчев, Василева 2010). Авторите предлагат обширен 

исторически поглед върху развитието на общата културна политика на българската държава от 1877 г. до днес. 

Монографията се нарежда сред най-стойностните изследвания по разглежданата тема, а част от направените 

изводи и препоръки са използвани в настоящата дисертация. 

Предложеният преглед на 32 представителни публикации върху историята и съвременното състояние на 

моделите на опазване на културното наследство в България показва, че темата представлява интерес за 

изследователи от различно време. Разгледаната литература може да се раздели условно на две неравномерни по 

обем части: 

Първата част включва сравнително многобройни и разнородни по характер издания, където се засяга 

опазването на културното археологическо наследство и дейността на различни държавни институции 

(включително и на МВР) в тази област. Това са главно материали, които представят нормативното, 

институционалното и научното развитие на археологията в България. Повечето работи разглеждат дейността на 

археологически институции (като НАМ и/или БАИ) и изтъкнати техни дейци – учени, сътрудници и служители. 

Втората част обхваща работи с нарочен предмет на изследване развитието и/или сегашното състояние на 

управленския/те модел/и за управление на дейностите по опазване на културното археологическо наследство. В 

ограничен обем се засяга и дейността на МВР в тази област. Значимо място в представянето на тези модели в 

България, заемат две обобщени изследвания – на Ст. Денчев и С. Василева (Денчев, Василева 2010) и на Д. 

Иванов и Е. Сачев (Иванов, Сачев 2009). 

Без съмнение съществуват още немалко работи, които настоящото изследване не успява да обхване и които 

имат отношение към опазването на културното наследство в България. Все пак дори и подобно непълно 

представяне на специализираните публикации очертава относително ясно някои от основните проблеми по 

разглежданата тема, която все още очаква своите изследователи, а нейното цялостно разработване все още 

предстои. 

 

 

ГЛАВА ІI. ИЗГРАЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЗАКОНОВАТА 

И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОСНОВА НА УПРАВЛЕНСКИЯ МОДЕЛ НА ОПАЗВАНЕ НА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ СТАРИНИ 
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В БЪЛГАРИЯ (1877-1944 г.) 

 

Историческото минало и богатото археологическо наследство на България допринасят в значителна степен за 

формирането на националната ни гордост. Останките от старата култура на българската държава вдъхновяват 

борците за постигане на възрожденските идеали за обединение на българската диаспора – идеали, преследвани 

активно през ХІХ и началото на ХХ век и довели до политическото обособяване на Третата българска държава. 

През периода на оформяне и утвърждаване на балканските нации (ХVІІ-ХІХ век) всички общества и държави от 

региона (включително и България) отдават голямо значение на наследството от миналото, а неговото изучаване, 

опазване и представяне е тясно свързано с формирането на съвременната им политика. Съществена част от тази 

политика е изграждането на модели за опазване на културното наследство, чието изучаване, съхраняване и 

представяне пред света се възприема и като част от схващането за защита на националната сигурност както в 

миналото, така и днес. Почти всички балкански държави през разглеждания период дават многобройни 

доказателства за активна „употреба” на културното наследство (дори и чрез откровена историческа манипулация) 

за целите на народностната си идентификация и утвърждаване на собствено влияние. 

Според нормативните и институционални промени в моделите за опазване на културното наследство в 

България и предвид известните публикации по темата в структурата на Глава ІI се оформят частите: 

поставяне на основите на модел за управление на дейностите по опазване на културното археологическо 

наследство в разделена България – Княжество България и административно-автономна област Източна Румелия 

(1877-1885 г.); 

законодателно и институционално утвърждаване на управленския модел на опазване на културното 

археологическо наследство в България (1885-1919 г.); 

установяване на централизиран модел на опазване на културното археологическо наследство (1919-1944 г.). 

 

1. Поставяне на законови и институционални основи на управленски модел на опазване на културното 

наследство в разделена България – Княжество България и административно-автономна област Източна 

Румелия (1877-1885 г.) 

В специализираната литература многократно е отбелязвано, че политическото и културно обособяване на 

българите през Възраждането се основава и на потребността им да опознават собственото си минало, да изучават 

и опазват неговите останки (Анчев 2007: 311-316; Генчев 1981, 1988; Герасимов 1950; Димитров 1950; 

Силяновска-Новикова 1972 и мн. др.). През периода на османско владичество сред най-разпознаваемите носители 

на културата от миналото по нашите земи неизменно са паметниците на старата книжнина и археологическите 

ценности. Прегледът на историческото развитие на идеите за изучаване и опазване на културното наследство 

разкрива, че в частност археологическите паметници (наричани по различно време „древности”, „старини”, 

„останки от миналото” и пр.) са предпочитани обекти за описание и изучаване и от българи и чужденци.  

Още от 50-те години на ХIХ век насам са създадени и организации с претенции да събират и опазват 

свидетелства за културата от миналото (читалищни музейни сбирки, изложби, първоосновата на общобългарски 

музей, наричан „старинен кабинет” при Българското книжовно дружество и пр.) (Стаменова 2003: 37-42). Видно 
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е, че грижата за културното наследство (особено за археологическите ценности, книжовните паметници и 

народното творчество) има дълбоки исторически корени, а моделът за опазването им изглежда е сред първите 

формирани у нас с възстановяването на Третата българска държава. Целенасоченото поставяне на неговите 

законови, научни и институционални основи нарежда българската държава сред страните „със завидна традиция, 

която ни равнопоставя с развитите европейски страни по това време” (Кандулкова 2009). 

Като цяло културното развитие на свободна България е тясно свързано с традициите от предишната епоха – 

Възраждането. Ново явление е активното изграждане на държавни културни институции, често наследници на 

предишни организации с обществен характер. Още при подготовката и хода на Руско-турската война към руската 

армия е създадена „Канцелария за граждански дела” (1876-1878 г.). Тя се занимава и с организация на описанието 

и събирането на всички материали, включително и археологически, на които да се основават „бъдещите проекти 

и концепции за административно устройство, политическо, стопанско, образователно и културно управление 

на младата българска държава” (Денчев, Василева 2010: 85). 

В периода на временното руско управление (април 1877 – май 1879 г.), оглавено от императорския комисар в 

България – княз Дондуков-Корсаков, един от седемте отдела на Комисариата отговаря за просвещението на 

народа и духовните дела, включително и за опазването на древностите. Във втория си отчет от 18.09.1878 г. княз 

Дондуков-Корсаков посочва предстоящото уреждане към Народната библиотека на „музей за старини, в който 

ще постъпват откритите вече и ония, които тепърва ще се откриват” (Йорданов 1934). Така е поставено ново 

начало и прекъсната вековната практика на ранните изследователи масово да изнасят старини (главно 

археологически ценности и книжовни паметници) към европейски, в случая – руски музеи и библиотеки. 

Още в хода на военните действия през 1877 г. са предприети и опити за теренни проучвания: обект на 

археологически разкопки са църквата „Св. 40 мъченици”, хълмовете Трапезица и Царевец в Търново, отразени в 

детайли от руски и европейски военни кореспонденти. Изборът на църквата „Св. 40 мъченици” е особено 

сполучлив: изследователите се спират на обект – пример за историческа приемственост още от славната за 

българската държава епоха на Средновековието. В тази църква през ХІІІ век по волята на цар Иван-Асен ІІ е 

вградена колона с т. нар. „Търновски надпис на кан Омуртаг” (Златарски 1918: 580-584). Така върховният 

управител на България и най-влиятелният тогава владетел в Европейския югоизток проявява забележителен усет 

за историческа приемственост и демонстрира устойчивост на българската държавна традиция. Такава е и целта на 

„строителите на съвременна България” (Радев 1973), която възкръсва след близо 500 години османско 

владичество и почти 20 поколения българи без собствена държава. Броят на археологическите проучвания 

оттогава логично нараства, направени са и „първите описания на някои известни крепости, с военни и 

стратегически цели се изготвя топографска карта с изкуствените могили по българските земи” и започва 

„системното издирване, опазване, съхраняване и популяризиране на българските древности” (Денчев, Василева 

2010: 86-90). 

След 1 юли 1878 г. влизат в сила клаузите на Берлинския договор, постановили изкуственото разделение 

между Княжество България и Източна Румелия. За първи път в новата си история (при последвала дълга и 

нерадостна поредица от дипломатически съглашения) нашият народ изживява огромно разочарование от 

незачитането на изконните му исторически интереси, пожертвани в името на европейското статукво. Първият 
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крах на националните идеи не успява да преустанови държавното строителство на българите от двете страни на 

Балкана, включително и в областта на опазването на културното наследство. При това, както показват събитията 

само след 7 години – под знака на подготовката за обединение в една българска държава. До 1885 г. по-

съществените тенденции в изграждането на нормативните, институционални и функционални основи на модела 

за управление на дейностите по опазване на културното наследство на север и на юг от Стара планина се 

очертават така: 

 

Княжество България. Основният закон на България от 1879 до 1947 г. (с известни спирания и изменения) е 

Търновската конституция (ТК), която определя Княжеството като „монархия наследствена и конституционна, с 

народно представителство” (чл. 4). Тя се основава на напредничавите примери на либерално законодателство 

(конкретно – на Кралство Белгия). Още в самото й название „Търновска” се откриват нарочно изтъквани 

исторически паралели – изборът на седалището на Учредителното събрание акцентира върху приемствеността 

със средновековната българска държава и столицата й – Царевград Търнов. Чрез ТК българската държава навлиза 

в Европа като самостоятелно политическо формирование при заложено държавно начало в управлението на 

културните дела и с възможности за инициативи от страна и на населението и общините. 

Създадени са ключови институции, необходими за съществуването на младата държава, включително и в 

областта на опазването на културното наследство. За първи път е учредено Министерство на народното 

просвещение – МНП (чл. 161 от ТК). То поема дейността от Комисариата в края на юни 1879 г. и е основната 

институция, която осъществява цялостната държавна политика във всички области на културата и образованието. 

В бюджета са предвидени и средства за „публични библиотеки и музеи” (Йорданов 1934: 318) – израз на реален 

ангажимент на държавата в опазването на културното наследство. Още тогава чрез дейността на МНП се очертава 

тенденцията (която се засилва с течение на времето) за централизация на управлението на културата, 

включително и при изучаването и опазването на културното археологическо наследство. 

Властите в Княжеството предприемат първите законови и финансови мерки за събиране на старинни предмети 

в единствената тогава централна структура, способна да се грижи за тях – Народната библиотека. През 1879 г. по 

нареждане на Софийския генерал-губернатор граф П. В. Алабин там се събират всички „намиращи се по 

дворищата и улиците на София и нейната околност старини – предимно каменни паметници” (Герасимов 1950: 

118; Шумков 1907: 476-477). С инициативата на губернатора са закупени и археологически и нумизматични 

паметници, църковна утвар и пр. Разработен е проектоустав за библиотеката и музея, който „регламентира 

първоначалната структура на новата институция” и очертава „най-належащите насоки за обработка и 

систематизиране на нарастващите фондове” (Денчев, Василева 2010: 88). Събирането на древности е 

фиксирано нормативно и от документи като Окръжно № 7711/ 23.08.1884 г. до окръжните управители из страната 

с молба да събират и изпращат старини в Народната библиотека в София. През 1884 г. към нейния бюджет са 

отпуснати 5000 лв. за откупуване и събиране на древности и още 7500 лв. за археологически издирвания (Велков 

1943: 7). 

Научните функции в управленския модел за опазване на културното наследство се изпълняват предимно от 

Българското книжовно дружество (БКД), основано още през 1869 г. и възобновило дейността си след 
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Освобождението. В списваните от БКД „Периодическо списание” и „Българска библиотека” (след 1884 г.) са 

обнародвани много материали за историята и битовата култура на българите, монографии и документи по темата 

за културното наследство. С активното съдействие на Министерството на просвещението БКД установява и 

контакти с многобройни чужди институции из Европа и Балканите (Денчев, Василева 2010: 92). Съществен 

принос в начеването на посочените народополезни дейности имат мнозина отдадени личности – не само 

държавните мъже (софийският губернатор П. В. Алабин, министърът на народното просвещение М. Дринов, д-р 

К. Стоилов и др.), но и интелигенцията (конкретно учителите) – първи изследователи и популяризатори на 

археологическото наследство и инициатори за неговата законова закрила в Княжеството и в Източна Румелия 

(сред тях са чужденците К. Иречек и родствениците му братята Шкорпил, В. Добруски, а по-късно и много 

българи) (Велков 1943: 6-7; Пенев, Петров 1988). Особено активно работи Константин Иречек, заемал важни 

ръководни постове в областта на културата, включително и като министър на просвещението в Княжество 

България през 1881-1882 г. Негова е придобилата известност публикация в „Периодическо списание” на БКД през 

1883 г. „Упътвание за събирание на географически и археологически материяли”. Тя е сред първите известни 

следосвобожденски издания с популярно предназначение за описание на различни археологически обекти – 

крепости, стари градове, пещери, могили и пр. „Упътванието” препоръчва такива обекти да се описват 

комплексно – с посочване на географски ориентири, фолклорни и стопански данни. То е насочено към „всеки 

родолюбец, който има случай и воля да посвети свободното си време на събирание разни данни за обяснение на 

българската география и история” (Денчев, Василева 2010: 93-96). 

Поставена е и законовата основа на държавната поддръжка на обучението на българи зад граница в утвърдени 

научни и културни европейски центрове (сред тях и на специализанти по изучаване и опазване на културното 

наследство).  

За разлика от днес много завършили в чужбина българи намират реализация именно в Родината, където често 

оглавяват държавни институции и така подпомагат сближаването с европейските стандарти в цялостната 

културна политика на Княжество България през периода. 

 

Източна Румелия. Според Органическия устав (ОУ – утвърден на 14 април 1879 г.) и в административно-

автономната област Източна Румелия е създадена основната институция по опазването на старините – 

Дирекцията на народното просвещение (ДНП) с ръководители Йоаким Груев и Константин Величков, пряко 

подчинена на Главния управител (Генерал губернатор). В Пловдив са създадени Народна библиотека и Областен 

музей (с три отдела – археологически, нумизматичен и палеографски) и е издаден и „Публично-административен 

правилник за устройството и управлението на Областната библиотека и музей” (1882 г.). Принос в дейността на 

музея имат вече споменатите Х. Шкорпил, В. Добруски, Д. Такела, а началото на археологическите проучвания в 

Източна Румелия поставя французина А. Анжел – нумизмат и професор в Петербургския университет. 

Нормативното уреждане на проучването и събирането на старини е утвърдено с редица окръжни на директора 

на народното просвещение Й. Груев, които задължават административните власти да подпомагат събирането на 

„монети, надписи, останки от сечива, оръжия, облекла, съдове, каменни и метални изделия”, наред с „указания 

за провеждането на разкопки”. Такова е „Окръжно относително до издирване и прибиране на старини” от 1880 г. 
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до Префектите (областните управители) и предоставянето им в Областния музей в Пловдив. Насърчава се и 

дарителството, като се посочва, че „подарените на Музея старини периодически ще се обнародват чрез 

вестниците, заедно с имената на подарителите им”. Отпуснати са и средства за закупуване на старини. През 

1881 г. следва „Окръжно с наставление за дирене на старини по могили” – многобройни и първостепенни по 

важност за периода и региона археологически обекти, от чието „изпытвание ... се очаква голяма облага за 

историята на старовеременната цивилизация по нашите места”. 

В подчинената на султана Източна Румелия правната регламентация на управленския модел на опазване на 

културното наследство в утвърждаването на държавното начало изпреварва тази в Княжество България. Сред 

причините е, че тук (както и в цялата Османска империя) действат редица „държавно-правни разпоредби”, 

обединени в издадения през 1874 г. „Устав за древностите”. Според съвременни изследвания „османотурските 

юристи от ХІХ век” правят „успешни опити в изясняване на редица понятия, термини, собственост, условия за 

издирване, съхранение, движение и търговия в паметниците на културата” (Панайотов 2009: 77-83). Според 

този напредничав за времето си акт „всички неоткрити старини принадлежат на държавата”, а разкопки се 

предприемат след разрешение на ДНП и се контролират от Областното управление. Уредено е разпределянето и 

разпореждането с откритите старини – най-ценните се предоставят на музея след заплащане на собственика. 

Предвидени са и наказания за неспазване на закона. 

Напредъкът на Източна Румелия в опазването на културното наследство е обусловен и от често променящата 

се политическа обстановка в Княжеството. През 1881 г., след държавния преврат и отмяната на ТК, редица 

български интелектуалци и общественици отиват в Пловдив (З. Стоянов, П. Каравелов и др.), сред тях и 

изкушени в събирането на културни ценности като П. Р. Славейков. Причина за активната политика за проучване 

и опазване на културното археологическо наследство е чрез утвърждаването на „българския характер на 

областта” да се докаже на Европа и света „естествената необходимост от обединение на двете обособени 

територии в самостоятелна, суверенна българска държава”. За първи път българите осъществяват успешно 

дейности, които имат „съществено място в националната и политическа концепция” при съзнателно създаване 

„в Княжество България и Източна Румелия на дублиращи се културни институции” (Денчев, Василева 2010, 97-

120). 

Според изложените данни централните структури на управленския модел за опазване на културното 

наследство (с акцент върху археологическите ценности) в двете български държави между 1878 и 1885 г. могат да 

бъдат съпоставени така (визуализация на модела за опазване на културното наследство през периода е 

представена във Фиг. 1): 
 

 Княжество 

България  

(столица – София) 

Източна Румелия  

(център – Пловдив) 

Територия: около 63 000 кв. км 35 208 кв. км 
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Население: 2 007 919 души 815 946 души (от 

тях – 573 560 българи) 

Основен закон: Търновска 

конституция – 1879 г. 
Органически устав – 

1879 г. 

Управление: Конституционна 

монархия 
Административно-

автономна област – 

провинция на 

Османската империя 

Законодателен 

орган: 
Народно събрание Областно събрание, 

Постоянен комитет 

Върховен 

представител: 
Княз Главен управител / 

Генерал-губернатор 

(зависим от султана) 

Изпълнителна 

власт: 
Министерски съвет Директорат 

Институции, 

свързани с опазването 

на културното 

наследство: 

- Министерство на 

народното 

просвещение; 

- Българско 

книжовно дружество; 

- Публична/Народна 

библиотека 

с музей/ отдел за 

ценности  

(1878-1879 г.) 

- Дирекция на 

народното 

просвещение 

- Областна 

библиотека и музей 

(1879 г.) с три отдела – 

археологичен, 

нумизматичен, 

палеографски 

Средства  

за книги и 

старини: 

130 000 лв. 86 800 лв. 

 
 

Въпреки разделението, постановено от Берлинския договор през 1879 г., до Съединението в обитаваните от 

компактно българско население територии се наблюдават близки по същността си явления в изграждането на 

управленския модел за опазване на културното наследство и конкретно – на археологическите старини. Неговите 

първостроители се придържат към модерните стандарти в ценностно и функционално отношение с решимостта да 



 153 

докажат исторически обусловената културна принадлежност на българите към християнска Европа. Сред 

основните черти на държавната политика за културното наследство са: 

поставяне на нормативните основи на модела за управление на дейностите по опазване на културното 

наследство чрез различни документи – „постановления, укази, наредби, правилници, упътвания”; 

създаване на институции, съпричастни към управлението на културното наследство; 

формиране на „екип от компетентни, мотивирани, новаторски настроени личности” (Денчев, Василева 

2010: 91). 

До 1885 г. не са известни данни за дейността на държавни структури в опазването на културното наследство, 

каквито са Министерството на вътрешните дела и Дирекцията на вътрешните работи – основни правоприлагащи 

органи на север и юг от Балкана. 

Управленската и финансова рамка на модела за опазване на културното наследство се опира на първо място на 

силата на държавата, а сред българите се оформя и разбирането, че именно тя е „основен инструмент за 

постигане на желаните цели” (Иванов 2002а: 71-72). Но съпричастните организации разполагат и с известна 

самостоятелност – продължение на демократичните традиции в местното самоуправление от Възраждането. 

Важни характеристики на модела за опазване на културното наследство са централизацията и йерархичния 

характер на управлението на дейността на съпричастните организации. В съзвучие с обществените нагласи 

дейността им е подчинена на главната цел – политическо обединение на всички българи от исторически 

оформеното им пространство (Георгиева 1999: 31-45; Генчев 1988). 

Търсенето на исторически доказателства като основание за национално политическо обособяване е често 

използвано от редица балкански държави във възрожденското им развитие. България не прави изключение, но 

като се отчита, че повечето доказателства за българското културно и политическо влияние са автентични, а не 

изфабрикувани. Още тогава политиката по опазването на културното наследство и представянето му пред света 

може да се смята и за елемент от защитата на националната сигурност за всяка държавна структура (Сачев 2005). 

С голяма вероятност може да се твърди, че през периода 1877-1885 г. опазването на културното наследство 

изиграва немаловажна роля за Съединението – успешен акт, противопоставил се на наложената политическа 

несправедливост и постигнал донякъде възрожденските идеали. При това археологическите ценности са 

определяни за важен елемент от общия модел на опазване на културното наследство, действал по време на 

Третото българско царство (Стаменова 2010). 

2. Законодателно и институционално утвърждаване на управленски модел на опазване на културното 

археологическо наследство в България (1885-1919 г.) 

През разглеждания 34-годишен период България продължава да преследва националната си кауза за 

обединение, която инициира ключови събития като Съединението и Сръбско-българската война (1885 г.) и 

обявяването на независимостта на България (1908 г.). Последното средство за обединение e участието във 

войните от 1912-1918 г., обосновано исторически и на свидетелствата на културното наследство в българското 

пространство, чийто управленски модел на опазване е законодателно и институционално утвърден между 1885 и 

1919 г. (Денчев, Василева 2010: 153).  
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През периода се наблюдават впечатляващо високи темпове в цялостното икономическо и културно развитие на 

страната. Усилено се строят пътища и железопътни линии, които активизират движението на хора, стоки и 

капитали. Подчертаното държавно покровителство спомага за видимия напредък на българското стопанство и 

култура, чиито постижения демонстрират откритото през 1892 г. Международно индустриално-промишлено 

изложение – предшественик на Пловдивския панаир; основаването през 1893 г. на театрална трупа „Сълза и 

смях”, първата организация на българските художници и др. Появяват се и културни и научни институции и 

организации като Софийското висше училище (1888 г.) – първият български университет със законово 

гарантирана академична автономия от 1903 г.; БКД прераства в автономна държавна институция – Българската 

академия на науките – БАН (1911-1912 г.). Нараства популярността на научните дисциплини „археология” и „ет-

нография”, които активизират изучаването и опазването на културното наследство и развитието на музейното де-

ло (Недков 1998). Наблюдават се процесите: 

изграждане на законодателни основи за по-нататъшно оформяне на модела за опазване на културното 

археологическо наследство; 

нарастване на ролята на институциите във всички дейности по проучване, съхранение и популяризиране на 

културното наследство; 

„оформяне на цялостна програмна концепция за пътищата на развитие, посоките и перспективите пред 

българското образование и култура”; 

„създаване на мотивирана и обществено ангажирана с проблемите на културното наследство градска 

среда” (Денчев, Василева 2010, 102). 

Първичното законодателство за опазването на културното наследство в България е хронологично съизмеримо 

с формирането на подобни актове в европейски държави като Франция (1887 г.), Австрия (1903 г.), Италия (1908 

г.) и др. (Кандулкова 2009; Денчев, Василева 2010: 121-122). Нормативната основа на модела се поставя с 

Временните правила за научни и книжовни предприятия (1888 г.), които регламентират реда за издирване, 

проучване, съхранение, износ и търговия с културни ценности, наричани тогава сстарини” – „подвижни” и 

„неподвижни”. Сред тях са „монети, памятници (статуи, гробници, оръжия, оръдия и пр.) и документи 

(ръкописни, стари печатни книжия и пр.)”. Скоро е приет и първият български закон за културното наследство – 

Законът за издирвание на старини и за спомагание на научни и книжовни предприятия (1890 г.). Той 

утвърждава държавното начало и определя водеща роля на МНП в ключови области на модела за опазване на 

културното наследство, каквото е изграждането на музеите (чл. 1), реда за проучванията на старини (включително 

и археологически паметници), тяхното финансиране и последващи дейности като съхранение, разпореждане с тях 

и пр. (чл. 2, 6, 7, 18). Утвърждаването на МНП като основна държавна културна институция е подкрепено и от 

Закона за народното просвещение (1891 г.). 

Правното уреждане и държавното финансиране се отразява благотворно върху развитието на българската 

археология и музейно дело и специализираните институции в модела за опазване на културното археологическо 

наследство. С решаващата роля на министъра на просвещението Г. Живков през 1892-1893 г. е реализирана 

дългогодишната идея за самостоятелен музей на всички българи – Народният музей (НМ) с първи директор 

чехът В. Добруски (1892-1910) (Стаменова 2003: 44). Сбирките на НМ се комплектуват приоритетно спрямо тези 
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на други музеи и постепенно се оформят предимно като археологически (от 1906 г. Етнографският отдел и 

архивът на Българското възраждане е преобразуван в Етнографски музей). 

Задачата на НМ продължава да е събирането на известните движими старини из страната. Тя е 

регламентирана от редица окръжни с указания до окръжните управители и училищни инспектори – Окръжно № 

9037 от 11.07.1895 г.; № 5441 и № 5443 от 8.05.1895 г.); № 14224 от 6.10.1897 г. и № 2137 от 25.02.1898 г. и се 

осъществява и с активното съдействие на административните, военните, училищните и църковните власти и 

обществеността. Така е поставено „добро начало” в обогатяването и разнообразяването на сбирките на НМ 

(Йорданов 1934: 348; Велков 1943: 11), включително и с ценните съкровища от с. Николаево (Филов 1915), с. 

Базаурт (Русева-Слокоска (ред.) 1993), Радювене, Ловешко и др. 

Чрез отпускането на бюджетни кредити от МНП музеят участва и в аукциони зад граница. Така НМ 

придобива старини (статуетки, пластика, монети) от Турция чрез задграничните контрагенти (д-р Макриди паша, 

Агоп Г. Келекян, Й. Бенароа и др.) и Българското дипломатическо представителство в Цариград, организирало 

пренасянето им (Петров 1993: 5-16). 

Организацията на дейността на НМ следва практиката на известни европейски музеи във Виена, Берлин, 

Прага. Скоро главният български музей по богатство на колекциите и значимост на дейността си е трети по 

важност музей на Балканите (след тези в Атина и Константинопол) и се превръща и във влиятелна регионална 

научна и образователна институция. Първоначално самите музейни дейци активно повишават квалификацията 

си – директорът на Народния музей В. Добруски специализира в Италия и Гърция, а Г. Баласчев – в Атина. С 

натрупания в чужбина опит те водят с успех археологически експедиции в различни райони на страната. По-

късно МНП вече изпраща свои стипендианти (главно учители) в НМ за да подпомогнат работата му на 

обществена институция и да се специализират в музейните дейности.  

Музеят има съществена роля в процесите на начално изграждане на музейна мрежа и едва очертаваща се 

социална нагласа към опазването на културното наследство у нас (Стаменова 2003: 45, 80; Денчев, Василева 2010: 

118-120). Значимо обществено събитие е официалното му отваряне за публика на 18 май 1905 г. в присъствието 

на княз Фердинанд, на министри, известни личности и граждани. Музеят получава сградата на Буюк джамия в 

центъра на София, а експозицията му още тогава предизвиква голям интерес. Според доклад на В. Добруски само 

за периода май-октомври 1905 г. музеят е посетен от 86 000 българи и чужденци. 

С течение на времето НМ все по-пълно успява да представя нагледно културните наслоявания в българските 

земи, които могат да се разкрият само със „систематически разкопки” (Велков 1943: 11). Първите изследователи 

на археологическото наследство у нас са чужденци, защото няма български специалисти – те все още се обучават 

и формират като учени и организатори. Началното развитие на историята, археологията, музейното дело е 

немислимо без дейността на споменатите братя Шкорпил (както и на В. Златарски), които се включват в 

проучването на старите столици и публикуването на редица археологически паметници; в създаването на 

археологически дружества, училищни музейни сбирки, окръжния музей във Варна и пр. (Недков 1998). 

Научна институция с принос към изграждането на управленския модел за опазване на културното наследство 

при системното изследване на археологическите старини е Руският археологически институт – РАИ (основан 

през 1894 г. в Цариград) и оглавяван от видния византолог и изследовател на българското минало Ф. И. Успенски 
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(1845-1928). Дейността на РАИ е доказателство за явно присъщата политизация в проучването и опазването на 

културното наследство. Наред с научните цели на РАИ се изтъква, че „руската наука може да оказва значителна 

услуга за политическото влияние на Русия на Изток”. През 1895 г. РАИ отправя официално предложение към 

България за организиране на археологически разкопки, а през 1896 г. е проведена първата експедиция в Плиска. 

Съвместните руско-български проучвания разкриват обекти в Търново (главно на Царевец и Трапезица), София, 

Пловдив, Рилския манастир, Бояна, Драгалевци, Северозападна България, Македония и др. За проучванията си 

РАИ изготвя доклади до княза и МНП, а резултатите от изследванията се публикуват в „Известия на РАИ” и 

други издания. Така са обнародвани редица паметници (Симеоновият пограничен стълб между България и Визан-

тия, Самуиловият надпис от Преспанското езеро, фреските на църквата „Св. 40 мъченици” в Търново и др). РАИ 

прави опити за разширяване на археологическите и етнографските изследвания. През 1910 г. е създадена 

Балканска археологическа комисия с участието на България, Русия, Сърбия и през 1912 г. е подписан договор за 

съвместни праисторически проучвания. Усложняването на междудържавните отношения през войните 1912-1918 

г. и разформироването на РАИ не позволяват тези проекти да видят бял свят (Денчев, Василева 2010: 117-143). 

Макар и с политически нюанси дейността на РАИ допринася за активизирането на проучванията на средновеков-

ната ни история. Събраните археологически находки постъпват в НМ, а част от тях са предоставени и на местни 

музеи. 

Продължава и развитието на музеите – основна структура в модела за опазване на културното наследство. 

Формира се постепенно и музейна мрежа в страната, главно от „два типа музеи: централни – държавни (извест-

ни като Народни музеи) и местни – обществени (читалищни и училищни сбирки, прерастващи впоследствие в 

градски или читалищни музеи)”. Активна роля играят и граждански доброволни сдружения по места като 

археологическите дружества: в края на ХІХ и началото на ХХ в. те извършват теренни проучвания и откриват 

музейни експозиции в Шумен (1904 г.), Варна и Стара Загора (1907 г.), Видин (вер. 1910 г.), Плевен (1911 г.), 

Търново (1914 г.) и др. С участието на местни учители и читалищни дейци през 1901 г. се създават исторически и 

археологически дружества, които целят да повдигат обществения интерес към българската история и останки от 

миналото, да ускорят изучаването, съхраняването и обнародването на извори за българската история. Като 

представители на обществената инициатива археологическите дружества успешно се вписват в модела за 

опазване на културното наследство наред с държавните институции, чуждите организации и изследователи. В 

разглеждания контекст е важна дейността на Българското археологическо дружество – БАД (основано на 

16.12.1901 г. в София по инициатива на Светия синод и с печатен орган „Известия на БАД” от 1911 г.). В устава 

на БАД (утвърден от МНП на 29.03.1902 г.) се посочват целите: „да издирва, съхранява и изучава паметниците 

на миналото и да буди интерес за тях в народа”. Членове на БАД са известни историци, археолози, учени, хора 

на изкуството като В. Златарски, Г. Кацаров, Л. Милетич, Кр. Сарафов, Ив. Вазов, Ив. Мърквичка, Ив. Евстр. 

Гешов и др. БАД има контакти с Италианския нумизматичен институт, Кралския чешки музей в Прага, 

Унгарското нумизматично дружество и Археологически музей, Императорската археологическа комисия в С.-

Петербург, Румянцевския музей в Москва. БАД организира екскурзии, археологически събори, предоставя 

консултации за обекти и находки, за изработване на нормативни документи за културното наследство и 

взаимоотношенията между централни и местни музеи (Недков 1998). 
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Народният музей става център на българските археологически проучвания, за консервация и реставрация на 

старини – първото „химическо препариране” на предмети е извършено през 1913 г. под ръководството на 

уредниците Рафаил Попов и Петър Мутафчиев. 

Новост е и поставяне на началото на „публичната отчетност” в работата на първата по важност музейна 

институция в страната: вторият директор на НМ Б. Филов (1910-1920 г.) пръв въвежда традицията да се пишат 

публични отчети за дейността му. През периода НМ разширява и международните си връзки с подобни 

институции (Николов, Аладжова). 

Народният музей се грижи и за запазването и изучаване на недвижимите ценности из страната – главно 

останки от „богатото църковно и историческо наследство от византийската и османската епохи”, чието лошо 

състояние отбелязват редица чужди изследователи (като руския археолог Ф. Шмит). Сред тях са обекти като 

църквата „Св. София”, ротондата „Св. Георги” в столицата, Асеновата крепост и други застрашени от 

разрушаване археологически паметници. Подобни сигнали получават отзвук в периодичния печат и подпомагат 

запазването поне на църковните старини в центъра на София. 

През периода държавата се превръща в постоянен (често единствен!) финансов източник за дейностите по 

опазване на културното наследство. Известните данни показват нарастване на сумите за книжовни и научни 

дейности, за събиране и откупуване на старини – от 1889 г. (70 000 лв.) те са увеличени два пъти през 1894 г. 

(140 000 лв.). Вероятно тогава в обществото се налага и убеждението, че „държавата е длъжна да се грижи за 

културата”. Сред причините се посочват „специфичните условия, при които се постига българското 

освобождение и необходимостта от бърза адаптация на следосвобожденското общество към европейските 

ценностни критерии и стандарти” (Денчев, Василева 2010: 123-132). 

В началото на ХХ век наблюдаваният всеобщ обществен и икономически подем в България позитивно се 

отразява и на културната и образователна сфера. Личен принос за това има проф. Иван Шишманов – министър на 

МНП (1903-1906 г.) при управлението на Народнолибералната партия. Той е и председател на БАД и на Общия 

читалищен съюз, представител на „най-активната масова културна институция в страната – читалищата” с 

доказан принос в опазването на културното наследство (Недков 1998). През 1903 г. в доклад до княза проф. 

Шишманов посочва, че освен „политическа организация” България като европейска държава представлява и 

„един културен фактор със специални задачи”. Сред засегнатите проблеми, от чието решаване зависи и 

ефективността на модела за опазване на културното наследство, са: 

провеждане на систематични археологически разкопки; 

активизиране на сътрудничеството с БАД за подпомагане на издирването, проучването и съхраняването на 

културното наследство. 

Целенасочената държавна политика допринася за активизиране на археологическите проучвания в България, 

както показват следните данни за по-значимите открития и проучвания в България (1885-1919 г.) от праисторията 

и античността до старохристиянската, византийската и българската епоха: 
 

Годин

а 
Обект Изследовател / 

институция 
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Римски военен лагер и 

късноантичен град Абритус 

(Разград) 

Анани Явашов 

Хълмът „Царевец” – 

Търново 
Карел Шкорпил 

 

1893-

1898 

Марцианопол (Девня) Хайнрих Хартъл 

1898 Откриване на първата бъл-

гарска столица – Плиска (с. 

Абоба, Шуменско) 

Ф. И. Успенски, М. Ю. 

Попруженко (РАИ); В. 

Златарски, К. Шкорпил 

(МНП) 

Праисторически селищни 

могили (Ямболско) 
Жорж Сьор 

 

Форум и част от главната 

улица на Никополис ад 

Иструм (с. Никюп, 

Търновско) 

Улпия Ескус (с. Гиген, 

Плевенско) 

1898-

1904 

Тракийско светилище на 

Асклепий (Глава Панега, 

Луковитско) 

 

 

В. Добруски (НМ, БАД, 

МНП) 

1910-

1911 
Раннохристиянска църква 

„Св. София” в София 

Мавзолей от римската 

епоха (с. Лъджене, Ловешко) 

 

Богдан Филов (НМ) 

1912 

Пещерата „Моровица” 

(Гложене, Ловешко), 

селищната „Денева могила” 

(Салманово, Шуменско); 

тракийски надгробни могили 

(Езерово, Първомайско) 

 

 

Рафаил Попов (НМ) 



 159 

1913 „Еленската базилика” 

(Пирдоп) 
Петър Мутафчиев (НМ) 

1914 Праисторическа селищна 

могила „Коджадермен” 

(Шумен) 

Рафаил Попов (НМ) 

1915 Църквата „Св. Георги” 

(София) 
Богдан Филов (НМ) 

 
 

За да подпомогне научно краеведските изследвания на културното наследство проф. Ан. Иширков публикува 

през 1906 г. „Упътване за изучаване на селищата в българските земи” с указания за всестранно проучване и 

използване на комплексен подход при събирането на подробни данни за старините, историята, населението и бита 

на селищата (сведения за близък манастир, стари градища и укрепления, пътища, мостове и пр., надписи, останки 

от древен рудодобив и пр., както и за обекти като могилите – описание на техния брой, форма, отстояние от 

селищата, названия, данни за разкопки, за находки и пр.). Целева група на този полезен документ са местните 

учители, основателно смятани за важен фактор в краеведските проучвания. През 1909 г. и Софийското 

археологическо дружество издава „Упътване за събиране и пазене на старини” с практически насоки за 

технологията и документирането на археологическите проучвания и съхраняването на находките (Денчев, 

Василева 2010: 123-143). 

Засилването на държавния контрол върху модела за опазване на културното наследство обхваща не само 

теренните проучвания, но и движението на културни ценности в и извън страната. Установено е 

междуведомствено сътрудничество в опазването на културното наследство – между НМ и МНП, 

Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи (от 1911 г. – и на народното здраве) и др. 

(Йорданов 1934: 330).  

В периода на първоначално събиране на старини в изпълнение на законите и правителствените разпореждания 

имат роля и органите на вътрешното ведомство. Устройството на МВР претърпява значителни промени, 

съотносими към „общата социално-политическа характеристика на извършващите се процеси в България”. 

Както и при други държавни структури, до началото на ХХ век в МВР се наблюдава „начално натрупване на 

опит”, полагат се „основите на административните и полицейските служби в страната” и постепенно се 

усвоява „европейският опит в изграждането на полицейската система и усъвършенстването на органите за 

държавна принуда” (Симеонов 2003). Вероятно още тогава вътрешното ведомство се занимава и с разкриване на 

престъпни посегателства срещу културното наследство като кражби и присвоявания на културни ценности. Сред 

нашумелите случаи е т. нар. „Афера Такела” (1901-1905 г.) – завеждащият нумизматичната сбирка на 

Пловдивския музей А. Такела е осъден на 7 години затвор за липсата на хиляди монети (и помилван от княза 

впоследствие). От този период (а и от по-късни периоди) не са известни конкретни сведения за системна дейност 
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на вътрешното ведомство в опазването на културното наследство, което представлява все още незапълнена 

празнина в проучването на историята на МВР. 

В края на ХІХ и началото на ХХ век българите отстояват постигнатото в името на националната независимост, 

а страната ни се приобщава „към най-високите стандарти на държавно строителство”. Наблюдават се 

„символи и показатели на прогрес” като „комуникации, законодателство, прираст на населението, търговия, 

здравеопазване, държавно образование, театър, кино, радио, библиотеки и пр.,... внедрявани с поразителна 

бързина след тяхното изобретяване или утвърждаване в Европа. Още в края на 19 век България застава на 

първо място по грамотност на Балканите” (Пантев 1993: 456-536). В грамотността може да се включи и нивото 

на осъзнатост от българите на културната и народностна им принадлежност, за което допринася и формирането и 

утвърждаването на модела за опазване на културното археологическо наследство. То се извършва с държавно 

участие и обществена подкрепа, а развитието на музейното дело е „сред основните градива на културната 

идентификация и самоопределяне на българите” (Стаменова 2003: 50). Съответно расте и финансирането: през 

1904 г. държавата отделя 20 000 лв. за археологически проучвания, а през 1905 – 28 000 лв. 

Образователната дейност достига ново ниво – в Историко-филологическото отделение на Висшето училище 

в София сред първите разкрити специалности са българската и културната история. Един от първите 

ръководители на катедрата по история е В. Златарски, който има безспорен принос за „издигането на тази 

специалност на професионално научно равнище”. Заслуги за утвърждаването на университетското равнище на 

историята и археологията имат и преподаватели като В. Добруски, Г. Кацаров и пр. Преподавателите развиват и 

активна проучвателска и издателска дейност: през 1906-1908 г. университетът командирова проф. Й. Иванов в 

Македония, където той събира разнообразни сведения за историята, културата, бита и освободителните борби на 

местните българи (обнародвани в „Българите в Македония” през 1915 г. и „Български старини из Македония” – 

1931 г.). 

В подем е и научна организация като Българското книжовно дружество, което активно съдейства за 

„всестранното изучаване на българите и българските земи”, както и за напредъка на специализирана 

издателска дейност: БКД издава „Периодическо списание”, а от 1901 г. и „Сборник за народни умотворения, 

наука и книжнина” (СБНУНК), дотогава издаван от МНП, както и „Български старини”. Прегледът на 

публикуваните материали показва, че все повече български изследователи „се ориентират към изследване на 

средновековната българска държавност и към археологически проучвания на древното минало на българските 

земи” (Денчев, Василева 2010: 109-133). 

Нормативното изграждане на модела за опазване на културното наследство в България продължава с 

приемането на Закон за народното просвещение (05.03.1909 г.). В Раздела „Културни и филантропически 

институти” са разгледани народните музеи (археологически и етнографически), които са „под върховния надзор 

на Министерството на Народното Просвещение” (Герасимов 1950: 119). Установени са техните функции и 

задачи, изискванията за заемане на специализирани длъжности на уредниците и ръководителите на музеите и пр. 

(чл. 374, 379, 381). Задачите на вече Народния археологически музей – НАМ, са „да събира и съхранява 

археологически паметници, ...монети, ...църковни старини, ...всички материали от странство, които имат 

каквато и да е връзка с историята, археологията и художеството на българските земи” и „да се грижи за 
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запазване и поддържане на всички паметници и старини в България, които имат архитектурно-художествено 

значение” (чл. 374, 379). Законът утвърждава публичния характер на НАМ в служба на обществото: от неговите 

сбирки (уредени вече в 4 отдела: Старовековен, Средновековен, Нумизматичен и Художествен) „е свободен да се 

ползува безплатно всеки, без разлика на занятие, пол и народност, по установения в музея ред” (чл. 394). Така 

НАМ нормативно е утвърден като първата по значение институция у нас в изучаването и опазването на 

културното наследство. 

До войните (1912-1918 г.) нараства и ролята на човешките ресурси в институции като народните музеи, 

Народния театър, Народната библиотека при повишаване на автономността в управлението им. Служителите им 

са лица „на държавна служба, със заплата от държавното съкровище”. Директорите на народните музеи имат 

заплати като на началници на отдели в МНП, а музейните дейци – заплати на отделни категории учители. 

Човешкият капитал на институциите в модела за опазване на културното наследство често включва изтъкнати 

български интелигенти, определяни като „престижното лице на България пред света” (Манафова 1994: 268-

292). Оказвана е държавна подкрепа за обучение на българи в европейски научни и културни центрове като 

Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Русия. „Красноречив е фактът, че почти всички чужди възпитаници 

се завръщат в Родината. Те се нареждат начело на политическия, културния и международния живот на 

страната” (http://mc.government.bg). Сред тях са и ключови фигури за българската археология – Богдан Филов и 

Рафаил Попов. Първият следва класическа филология в Лайпцигския и Фрайбургския университети в Германия и 

защитава докторат по стара история и археология (1901-1906 г.) (Златева 2007). Рафаил Попов през 1909-1911 г. 

специализира в университета и Народописния музей в Берлин, музеите в Дрезден, Прага, Виена, Будапеща, 

Виена, Загреб, Белград и впоследствие развива праисторическите изследвания и подпомага за достигането на нов 

етап в модела за опазване на културното наследство у нас (Буреш 1940: 10). 

Фундаментален акт в оформянето на нормативната рамка на модела за опазване на културното археологическо 

наследство и повишаването на неговата ефективност е Законът за старините (ДВ бр. 37, 18.02.1911 г.). Той е 

разработен от колектив от известни научни и просветни деятели (проф. Ив. Шишманов, В. Златарски, А. Протич, 

В. Добруски и др.) и приет след продължителни дебати. За пръв път тук е направен опит да се балансират 

„държавните, обществените и частните интереси” чрез изграждането на „механизъм и административна 

структура, гарантирани от държавата” с решаващото участие на МНП (http://archaeology.zonebg.com/buletin5-

1.pdf; Кандулкова 2009). Законът подробно определя старините като „паметници, документи и художествени 

произведения от най-старо време до освобождението на България, които имат историческо, археологическо, 

художествено и палеонтологическо значение” и „всички места, свързани със събития и личности из 

историята” и пр. (чл. 2). Управлението на проучването и опазването на културните ценности и музейното дело е 

предоставено на МНП и новосъздадена структура с държавно-обществен характер – Комисия за старините (чл. 

5), както и на музеите (държавни, окръжни, общински и дружествени) на предприемачи и частни лица. 

Създаването на всички видове музеи също е под контрола на МНП. Комисията поставя изисквания за 

организацията и ръководството на музейните сбирки и при неспазването им те се закриват (чл. 40-42). Тя 

контролира и организира държавни археологически проучвания и оценява предложени за откупуване предмети и 

колекции. 
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Чрез дейността си комисията подпомага първоначалното реализиране и на започнатия дългогодишен проект 

по инициатива на НМ и МНП – Археологическата карта на България – АКБ, който оказва трайно 

положително влияние върху опазването на културното наследство. Комисията разпределя бюджетните средства 

за археологическите дружества и музеи и др. Нейните решения (утвърдени от Министъра на просвещението) са 

меродавни по „всички принципиални въпроси, които се отнасят до издирването, запазването и поддържането 

на старините” (чл. 7). Износът на старини зад граница се контролира от МНП и се извършва след отчитане на 

мнението на Комисията за старините. Предимство при откупка на старини има държавата (ч. 17, 22). Тук се 

уреждат и „въпроси, свързани с опазването на недвижимите паметници, застрашени от разрушаване при ново 

строителство; регулират се отношенията между държавата и частните лица, придобили собственост върху 

архитектурни паметници в резултат на реституцията” (гл. V) и пр. (Георгиев 2008: 16). Предвиждат се и 

строги мерки при нарушения на законовите разпоредби (гл. VІІІ). 

Законът за старините налага централизиран управленски модел начело с МНП при монопол на 

представителя му НАМ във всички сфери по изучаването, опазването и представянето на старините. Дадена е и 

възможност да изкажат мнение и археологическите дружества с музеи (чл. 6). Още тогава е изразено недоволство 

от централизацията (Варненското и Плевенското археологическо дружество) в защита на правото „и в 

провинцията да се създадат условия за пълноценното функциониране на музейните институции” (Недков 1998). 

Но като цяло установеният централизиран модел на държавна политика е и гаранция за опазването на старините 

в периода на войните (1912-1918 г.). 

През периода 1885-1919 г. принципно се оформя цялостната организационна структура на Третото българско 

царство, в която на модела за управление на дейностите по опазването на културното наследство е отредена 

немаловажна роля – поради неразривната му връзка с нерешения национален въпрос. Оттогава се утвърждава и 

откровената (и при използваните средства за постигане на националните цели – неизбежна) политизация на 

проблема. Особено силна е тази тенденция по време на войните 1912-1918 г., когато българските институции се 

концентрират (при увеличаване на целевото финансиране) предимно върху проучването и опазването на 

археологическото и етнографско наследство на българските етнически територии – Македония, Източна Тракия, 

Добруджа, Западните покрайнини. 

Наред с МНП, БАН, Софийския университет, НАМ и НЕМ в провеждането на държавната културна политика 

се включват Военното министерство, Щабът на действащата армия, Св. Синод, военните губернаторства в 

новоосвободените земи (Денчев, Василева 2010: 148-154). В Българската армия по германски образец се създава 

Културно отделение към Генералния Щаб – пръв по време „държавен военен орган на културната политика и 

дейност”, който развива многообразна културна, изследователска и събирателска дейност (Конева 1995: 100; 

http://mc.government. bg/page.php). 

По време на войните е използвана всяка възможност за изучаване и опазване на културното наследство, 

неговото документиране и обнародване. Както посочва и Б. Филов в доклада си до МНП, налице е 

необходимостта да се събират „от разни места” културни паметници; да се заснемат и опишат „по-важните 

недвижими старини в новите земи, за които музейното управление съгласно закона за старините трябва да 

вземе мерки да се запазят от по-нататъшно разрушаване”; да се определят „по-интересни в археологическо 
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отношение места, дето да се направят разкопки, от които могат да се обогатят музейните сбирки” (Филов 

1993: 207).  

По време на войните (1912-1918 г.) със забележителна бързина са организирани редица експедиции на 

български и чужди учени в „новите земи”, както показват данните по-долу (Денчев, Василева 2010: 168-171): 
 

Година Разположение на 

обектите 
Изследователи 

Източна Тракия, 

Беломорието, Македония 
Б. Филов 1912-

1918  

Сърбия, Войводина, 

Хърватско, Словения, 

Македония 

учени от Историко-

филологическия клон на БАН 

– Й. Иванов, Ан. Иширков, Ст. 

Аргиров, Л. Милетич 

1917  Северна Добружда К. Шкорпил 

1917  Библиотеките на Букурещ Б. Филов, П. Орешков, Л. 

Милетич 

1912 -

1918 
Археологически 

проучвания в Източна 

Тракия, Северна Добруджа, 

Македония 

К. Шкорпил, Б. Филов 

1916  Шаплъдере – Дедеагач, 

Западна Тракия 
Гаврил Кацаров 

1917  Македония Немски археолози 

 

 

В резултат на тези изследователски начинания, наред с описанието, заснемането и първоначалното проучване, 

в София са пренесени и немалко движими ценности, събрана е информация за културни ценности (сега вече 

загубени), създадени от населението от някогашните български земи. Оттогава датират и обвинения от съседите, 

че България има грабителски подход към културните паметници от „новите земи”. Без да бъде оправдавана, 

трябва да се отбележи, че подобна дейност е „практика на времето, а в нейното утвърждаване участва не само 

едната страна” (Конева 1995: 54). Български учени алармират за незаконни разкопки на немски и австрийски 

учени и изнасяне на старини (като граничен камък с надпис на цар Борис І от 864 г., отпътувал за Виена) и пр. 

Познати са и български „прояви” – разграбването от четата на Т. Паница на ръкописните сбирки на манастира 

„Св. Богородица Козиница” край Драма, предадени на българската армия; изнасянето на народната и 
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университетската библиотека от Белград и Ниш, които съгласно Закона за старините са върнати впоследствие на 

Сърбия и др. 

Развитието на модела за опазване на културното наследство отбелязва разширяването на издателската 

дейност – публикувани са редица основополагащи трудове за развитието на българската археология и др. науки в 

„Списание на БАН” с том за Историко-филологичния клон, „Български старини” и пр. Съюзът на българските 

учени, писатели и художници и ГЩ на БА през 1918 г. обнародва сборника „Добруджа в географическо, 

етнографско, историческо, езиково-фолклорно, правно-политическо и економическо отношение”. Българската 

история и култура е популяризирана и чрез инициираната от шведски интелектуалци поредица „Библиотека на 

народите” с книгата „Bulgarerna” (1917 г.) с илюстрации на природни феномени и исторически паметници от 

България (Денчев, Василева 2010: 155-172). 

През войните културните и научни институти като НАМ и НЕМ стават „все по-настоятелен проводник на 

културната политика” в резултат на засиления „стремеж на народ и интелигенция да укрепва вярата си в 

собствените възможности и за понататъшно национално самоутвърждаване”. Дейността им е в пряка връзка с 

нерешените проблеми на страната, чието брутално разкъсване белязва и бъдещите генерации. Тогава БАД „се 

превръща в официално призната обществена организация” и наред с други институции спомага за изграждането 

и утвърждаването на „официална система на културата” (Конева 1995: 58, 144). 

След фаталния за българската национална идея край на войните 1912-1918 г. дейността на редица български 

културни и религиозни институции (като Българската екзархия) се затваря в държавните граници, а огромна част 

от културното наследство (главно от Възраждането насам) е извън контрола на българската държава и не е 

съхранено (Денчев, Василева 2010: 161-162).През периода 1885-1919 г. в българската държава се изгражда 

„модерна и непрекъснато развиваща се институционална система на културата” с решаващата подкрепа на 

монархическия институт в лицето на княз (от 1908 г. цар) Фердинанд Сакскобурготски (1887-1918 г.), който има 

личен принос във формирането и утвърждаването на модела за опазване на културното наследство. Законово 

утвърдено е държавното финансиране на издателската дейност, изследванията на българското минало, 

литературата, изкуствата, музиката и театъра. Същевременно се запазва в голяма степен самостоятелността на 

културните институти, каквото е стимулирането на общественото начало в управлението на училища, читалища, 

художествена самодейност (http://mc.government.bg). Според изложените данни установеният йерархичен модел 

на управление на дейностите по опазване на културното археологическо наследство би могъл да бъде представен 

по следния начин: 
 

Княжество /Царство (от 1908 г.) България 

Територия: 103 146 кв. км 

Население: 5 159 000 души 

Основен закон: Търновска конституция (1879 г. – 

изменена на (15.05.1893 и 
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11.07.1911 г. и спирана при Режима 

на пълномощията – 01.07.1881 – 

06.09.1883 г.) 

Управление: Конституционна монархия 

Върховен представител: Княз / Цар (от 1908 г.) 

Изпълнителна власт: Министерски съвет 

Институции и организации, 

свързани с опазването на 

културното археологическо 

наследство, включително и през 

войните от 1912-1918 г: 

• Министерство на народното 

просвещение 

• Държавни музеи – Народен 

/Ар-хеологически (от 1909 г.) музей 

• Комисия за старините (от 1911 

г.) 

• окръжни, общински и 

дружествени музеи  

• БАД (от 1901 г.) 

• БКД / БАН (от 1911 г.) 

• ГЩ на БА – Културно 

отделение и Военно-историческа 

комисия 

 
 

Макар че през разглеждания период Европа продължава да смята Балканите за „транзитна стратегическа 

територия само в случай на остри стълкновения, но не и зона на сериозен икономически интерес” (Пантев 1993, 

538), в областта на културното наследство географското разположение на страната ни като хилядолетен 

контактен регион на културни взаимодействия се оказва предимство. При това утвърждаването на модела на 

опазване на културното наследство е считан и за важен елемент от защитата на националната сигурност на 

България (Сачев 2005: 13) – особено през войните от 1912-1918 г. В такъв контекст може да бъде разгледана и 

известната мисъл на Гоце Делчев – ръководител на национално-освободителното движение на българите в 

Македония и Одринско: „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на/между 

народите” (Дамянов 1983: 84; Кьосев 1967: 31). Тези думи на последователя на делото на В. Левски могат да се 

тълкуват като убеденост в историческото основание за свободно развитие на всички българи (а и на всички 

тукашни народи) в условия на яростно междусъседско противопоставяне и сложна политическа обстановка на 

Балканите.  

Що се отнася до свидетелствата за многовековното регионално влияние на българската култура, тогава те все 

още са очевиден факт в българското пространство при решаваща роля на държавата за тяхното цялостно 
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проучване и опазване. Постигнатите резултати в тази област между 1885 и 1919 г. допринасят за 

усъвършенстването на модела за управление на дейностите по опазване на културното археологическо наследство 

и последващата поява на нова специализирана структура – Българският археологически институт. 

3. Централизираният управленски модел на опазване на археологическото наследство в България след 

Първата световна война (1919-1944 г.) 

Периодът между двете световни войни е изпълнен със сложни и динамични събития и процеси, драматично 

повлияли върху съдбата на България – национални катастрофи, непостигнато етническо обединение, политически 

кризи и силови смени на властта и др. В социалния и политически живот в страната се наблюдава плурализъм, 

културен подем и стремеж към европеизация на българската култура въз основа на националното й съдържание 

при засилваща се централизация в управлението и държавен контрол, налагани силови методи и наченки на 

диктатура през 1923-25 г. и 1934-35 г. Държавната политика формира концепцията за „духовното възраждане 

посредством трайните ценности на българската национална култура”, която намира силна обществена 

подкрепа. Важна част от приложението на тази концепция е системното научно изследване и опазване на 

археологическите старини. 

Засилване на интереса към културното наследство след Първата световна война се наблюдава в редица 

европейски страни като Румъния, Чехословакия, Полша, Германия и др. Културните (сред тях и 

археологическите) паметници започват да се считат не само за национални, но и за общочовешки ценности, 

формиращи критериите в провеждането на международна културна, образователна, научна политика. Осъзната е 

и необходимостта от международни гаранции за защита на старините чрез създаване на наднационални 

международни организации, в които участва и България и които способстват за модернизацията на нейната 

културна политика. Сред тях са: 

Международен комитет за интелектуално сътрудничество с отдели за изкуства, археология, музеи и др. към 

Обществото на народите (ОН) – 1919 г.; 

Българска национална комисия към Международния комитет – 1923 г.; 

Международен институт по археология и история на изкуството; 

Международен център на музеите; 

Международна комисия за историческите паметници – 1933 г. 

Организират се конгреси по изкуства и археология и обществени дебати по проблеми на културните ценности. 

Домакин на ІV-тия конгрес по византология през 1934 г. е България (Методиев, Стоянов (съст.) 1987: 324). 

Ключов документ е подписаният във Вашингтон през 1935 г. „Пакт Рьорих”, считан за първи международен 

договор за защита на културните ценности, научните организации и човешкия им капитал в мирно и военно 

време. Създадена е и Българска асоциация „Рьорих” (Денчев, Василева 2010: 174-208). Тези инициативи 

допринасят за подобряване на координацията между „големите институционални структури за националните 

държави в областта на културата и образованието” и поставят началото на международното сътрудничество 

в защитата на културното наследство чрез провеждане на международни археологически проучвания, 

консервация на културни ценности, развитие на музеите и др. Опитите за приемане на наднационални правни 

норми с първоначално пожелателни постановки в по-нови времена залягат в основата на днешната система за 
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международна защита на културните ценности, намерила израз в Конвенциите на ЮНЕСКО, разработени след 

Втората световна война. 

През разглежданите 25 години институционалната рамка на модела за опазване на културното археологическо 

наследство се формира основно от Министерството на народното просвещение, Народния археологически 

музей, Комисията за старините, други музеи и организации. Обществената ангажираност се проявява главно 

чрез дейността на местни исторически и археологически дружества.  

Българското археологическо дружество успешно осъществява събирателска, изследователска, издателска и 

популяризаторска дейност, но като неправителствена организация дружеството разполага само със спорадична 

финансова подкрепа (от членски внос, дарения, държавни помощи). Провеждането на проучвания на съвременно 

ниво и общественото им представяне, осъществяването на международни контакти не само чрез лични връзки, а 

от името на представителна институция, изисква осигуряването на постоянен приток на средства. Това може да се 

осъществи само чрез нормативно уредена държавна подкрепа за археологическата наука (подобно на чужди 

сродни организации – Руският археологически институт в Константинопол и Германският в Берлин). 

Необходимостта от държавна ангажираност в тази област е обоснована с факта, че изучаването на миналото на 

нацията е основа за нейното бъдеще, а „създаването на национална историческа наука и приобщаването на 

народа ни към неговата история е една от най-важните задачи на днешния момент” (Велков 1943: 68-70). Така 

е подготвено създаването на нова специализирана организация, която допринася за усъвършенстването на модела 

за опазване на културното археологическо наследство у нас. 

Със Заповед № 4979/01.12.1920 г. на МНП Българското археологическо дружество се реорганизира в 

Български археологически институт – БАИ. Институтът е утвърден като юридически самостоятелно научно 

учреждение със Закона за БАИ (16.07.1921 г.) и е подкрепян лично от монарха, финансиран от държавата, но 

подпомаган и от частни и обществени парични фондове („История на София”, „Пловдивски окръг”, „Беломорска 

област”, „Българска история и археология” и др.). Първи директор е Богдан Филов, а в управителния съвет с 

почетен председател Министъра на народното просвещение влизат изтъкнати учени като Г. Кацаров, В. 

Златарски, Й. Иванов, Р. Попов и др. Целите на БАИ включват „всестранно изучаване на старините и на 

художествените паметници в българските земи, както и в по-основното разработване на българската 

история” (Филов 1928, 143). В международен аспект БАИ установява контакти с над 170 сродни институции от 

Европа, Азия, Африка, Северна Америка. Негови членове участват в многобройни форуми и национални прояви. 

Оказваната държавна помощ допринася за разширяването на системните археологически проучвания у нас. 

През периода 1919-1944 г. продължава работата по попълване на Археологическата карта на България, 

задълбочени са изследванията на антични и средновековни старини, разработват се обекти в нови области като 

праистория и тракийска археология (част от тях са представени таблицата по-долу). 

Разкрити и обнародвани за научния свят и обществеността са знакови обекти с богати находки, натрупан е 

значителен материал и част от него намира своя интерпретация, започва и укрепване на откритите недвижими 

старини (Николов, Аладжова). 

Новата форма на изследване – международните археологически проучвания с течение на времето се 

утвърждава като успешна форма на сътрудничество. Сред първите е българо-немската експедиция, която 
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разкопава ранносредновековната крепост край Садовец, Луковитско (Буреш 1940: 28; Русева-Слокоска (ред.) 

1993; Стаменова 2003). 
 

Годин

а 
Проучван обект Изследователи 

- селищна могила до Русе; 

- надгробни могили във 

Врачанско 

 

Рафаил Попов 
 

 

 

1921 
- раннохристиянска 

базилика в Хисаря;  

- надгробни могили при 

Байлово, Софийско 

 

Иван Велков 

частични разкопки на 

селищна могила до Кубрат 
 

Васил Миков 
 

 

 

1922-

1925  

- тракийски могилен 

некропол до Влашко село, 

Врачанско;  

- сондажи в палеолитния 

пласт на „Темната дупка” до 

Карлуково, Луковитско 

 

Рафаил Попов 

начало на системни 

изследвания в района на 

скален релеф при Мадара, 

Шуменско 

Рафаил Попов, Гаврил 

Кацаров, Иван Велков, 

Кръстьо Миятев, Васил Миков 

разкопки на две надгробни 

могили край Ендже, 

Шуменско 

 

Рафаил Попов 

 

 

 

 

1926-

1931 

сондажни проучвания в 

Преслав 
Кръстьо Миятев 

Юрдан Господинов 

1931-

1939 
начало на системните 

разкопки в Плиска 
Кръстьо Миятев 

 започва изследването на  
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1931  голямата тракийска гробница 

край Мезек, Свиленградско 
Богдан Филов 

- проучване на долмените в 

Сакар; 

- сондажи на неолитното 

селище Мурсалево, 

Дупнишко; 

- разкопки на надгробни 

могили в Шуменско 

 

Васил Миков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932-

1935 

 

 

 

- разкопки на могилния 

некропол около Брезово, 

Пловдивско; 

- проучване на антични и 

ранносредновековни крепости 

при Баткун, Пазарджишко и 

Садовец, Луковитско 

 

Иван Велков, с участие на 

немски археолози (при 

Садовец) 

 

 

 

 

проучване на 

средновековна църква до 

Лютиброд, Врачанско, с 

консервиране на останките 

Никола Мавродинов 

 

- разкопки на римска баня 

в Кюстендил; 

- проучване на част от 

крепостната стена на Сердика 

Александър Рашенов 

 

1932-

1935 

сондаж на селищна 

могила при Веселиново, 

Ямболско 

 

1936 
събиране на първите 

находки от селищната 

могила при Караново, 

Новозагорско 

 

 

 

 

 

 

Васил Миков 
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1939 
разкопки на селищните 

могили при Завет, 

Карнобатско и Юнаците, 

Пазарджишко 

проучване на могилния 

некропол при Татарево, 

Хасковско 

 

 

 

 

 

 

1942 

проучване на античния 

римски град Ескус при 

Гиген, Плевенско 

 

Иванка Акрабова, 

италиански специалисти 

 
 

Принос във функционирането на модела за опазване на културното наследство е развитието на издателската 

дейност на БАИ, чрез която се издига „престижът на българската наука и вън от България” (Филов 1928: 143). 

От 1922 г. започват да излизат „Известия на БАИ”, включително и на чужди езици. Сред тях са и Художествени 

паметници на България, Популярна археологическа библиотека и др. (Попов 1928: 1930; Пик 1931). С последната 

поредица (финансирана от частния фонд „Иван Буров”) БАИ се опитва да излезе от чисто научната орбита и да 

представи резултатите от проучванията чрез „изложения в популярна форма на някои по-важни въпроси из 

областта както на общата, така и по-специално на нашата домашна археология” за да предизвика „по-голям 

интерес към родната ни история и старини в по-широки слоеве на нашето общество” (Кацаров 1926: 87). 

В управленския модел на опазване на археологическото наследство имат място и обединения на граждански 

организации като Съюза на археологическите дружества в България (1926 г.) и сдружение „Българска 

старина” (1924 г.). В археологическата наука навлизат образовани, с практически опит и международен 

авторитет български изследователи, равностойни на тези от водещите европейски страни. За постигането на по-

голяма ефективност в опазването на културното наследство през периода вече е осъзната необходимостта от 

съчетаване на интензивните археологически проучвания с последваща правно регламентирана консервация и 

реставрация. Посочено е, че при невъзможност за консервация на паметниците, по-добре е археологическото 

наследство „да чака по-щастливи времена, за да бъде извадено на бял свят от едно бъдно поколение, което ще 

разбира по-добре неговото значение” (Кацаров 1927: 18). 

Народният археологически музей (НАМ) продължава да е сред първите по значение научни и културни 

институции, които следват създадената традиция на публикуване на отчетите за дейността си пред обществото. 

Според тях в НАМ вече има 5 отдела с уредници – Предисторически (Р. Попов), Старовековен (Ив. Велков), 

Средновековен (Кр. Миятев), Нумизматичен (Н. Мушмов) и Художествен (А. Протич). Експозицията на НАМ е 

преустроена през 1921 г., когато директор е А. Протич (1921-1928 г.). Постъпват и още ценни находки, сред които 

от 1925 г. е и Вълчитрънското съкровище (Миков 1958: 5-7). 
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Доказателство за осъзнаването на важността на субективния фактор в модела за опазване на археологическото 

наследство е отделянето на специално внимание и на квалификацията на човешките ресурси. Заедно с БАИ през 

1926 г. и 1929 г. НАМ провежда специализирани курсове по археология и музейно дело за учители, уредници 

на музеи и музейни сбирки, на любители на старините. Тази полезна инициатива, макар и ограничена откъм 

финансиране, допринася за повишаване нивото на обучение на кадрите в областта на музейното дело и 

археологията за нуждите на цялата страна. 

В НАМ се организират и временни изложби (първата представя български паметници) при четвъртия му 

директор Г. Кацаров (1928-1929 г.) – изявен български учен, допринесъл много за популяризиране на резултатите 

от археологическите разкопки. Голямо архитектурно и експозиционно преустройство на НАМ е направено при 

управлението на шестия му директор Ив. Велков (1938-1944 г.). Приложени са модерни методи за експониране, 

изложени са ценни художествени и археологически паметници на по-голяма площ, отделено е място за 

лапидариум, а за онагледяване са използвани модели на пещери, наколни жилища, долмен, надгробна могила. 

Започната е и системна консервация на фондовите материали (Николов, Аладжова). 

С държавно участие и общинска инициатива са създадени нови организации в модела за опазване на 

културните ценности. Опазването на наследството от вековната дейност на Българската православна църква е 

осъществявано от Св. Синод, Митрополиите и енорийските свещеници – по регламент от МНП през 1921-1923 г. 

са създадени Църковно-археологическо отделение и Църковен историко-археологически музей (ЦИАМ) с 

първи директор Ив. Гошев. Създават се музейни сбирки в големите манастири (Рилски, Троянски, Бачковски), в 

редица епархийски манастири и енорийски храмове. От 1937 г. тази дейност законово е утвърдена с нарочна 

Наредба за църковните старини и в нейно изпълнение се разпращат по места инвентарни книги и разяснения за 

музейна работа. Друга нова музейна институция се появява през 1928 г. по инициатива на софийския кмет Вл. 

Вазов – Столичният общински музей, който се грижи за старините на територията на София. През 1937 г. е 

открита и експозицията на Главния военен музей, чиито колекции съдържат художествени произведения, 

оръжие, униформи, отличия, документален архив, нумизматични ценности и др. 

Съществено развитие моделът за опазване на културното наследство получава с активната дейност на 

Комисията за старините към МНП. Сред приоритетите й е преглед на състоянието на всички старини у нас и 

последваща консервация на застрашени обекти (паметници в с. Арбанаси, Рилския, Бачковския манастир, 

църквата „Св. 40 мъченици” в Търново, Видинската крепост, софийската църква „Св. София” и др.). Комисията се 

занимава и с уредбата на областните музейни сбирки и разпределя финансирането на разкопки от МНП между 

археологическите дружества и др. Дейността й допринася за засилване на централизацията на модела за опазване 

на културното наследство и държавния контрол чрез представителя на МНП – НАМ. От 1927 г. Комисията за 

старините въвежда регистрационен режим и публикува в Държавен вестник „Списък на народните старини”, 

където отново на преден план са археологическите паметници (Денчев, Василева 2010: 183-189). 

През 1936 г. е обнародвана и „Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места” 

(ДВ, бр. 135, 1936 г.), допълваща Закона за старините в правната защита на архитектурните ценности. 

Предвидени са поощрения за собствениците на „старинни постройки” – „освобождаване от данък-сгради, 

общински такси, възможности за ремонти и консервация на паметниците с финансиране от общините”. 
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Установени са „съгласувателни процедури за строителство в близост до архитектурни паметници” 

(Кандулкова 2009; Георгиев 2008: 16). 

Управленският модел за опазване на културното наследство се обогатява и чрез първите успешни опити за 

включване на археологическото наследство и в природния му контекст. Сред примерите е създаването на 

Народния парк при Мадара, Шуменско (1936 г.), реализиран главно чрез усилията на Рафаил Попов – пети 

директор на НАМ (1929-1938), изследовател на Мадара и родоначалник на праисторическите и спелеоложките 

проучвания в България (Берон 1999: 1-8; Рачев 1940: 49). Като секретар на БАД и председател на Българското 

пещерно дружество Р. Попов допринася за „популяризиране на миналото, на ситуирането на археологическите 

паметници спрямо околната среда, за да не се губи връзката между миналото и настоящето” (Николов, 

Аладжова). Паркът край Мадара е първообраз на археологически и природен резерват и един от първите 

български музеи in situ, където археологическите паметници са експонирани в заобикалящите ги условия – 

подчертана е връзката им с природни феномени като пещерите, с местното биологично и растително 

разнообразие. Водещи в проекта са НАМ и БАИ с подкрепата на цар Борис III, а общественият интерес към 

проучванията и разкритите паметници в Мадара нараства. Обектът придобива такава популярност, че на 

монетите, пуснати в обращение през 1930 г. е изобразен за пръв път релефа на Мадарския конник, претворяван 

многократно и при следващи емисии (Буреш 1940: 1-33). 

Рафаил Попов планира изграждането на паркове и около знакови за българската археология обекти като 

Плиска, Преслав, Търново. Основната им цел е: „Да се поддържат, закрепват и държат в ред неподвижните 

старини и когато посетителите от детето до старика обходят парка и музея и разгледат старините, 

непринудено да се запознаят с историческото минало на този край и черпи от него поука, а чужденците, които 

ежегодно посещават Мадара, да си отидат с убеждението, че България е страна, която тачи паметниците на 

своето минало, обича това минало, живее с него и черпи поука от него, а такава страна трябва да има по-

завидна участ”. Дейността на Р. Попов изразява бъдещи тенденции в представянето на културните ценности в 

контекст с природното наследство, възпитаване на обществена отговорност за опазването им и осъзната връзка 

между културата и туризма (установена в Конвенцията на ЮНЕСКО от 1972 и Препоръката от 1998 г.) – основа 

за устойчиво човешко развитие (Стаменова 2001). 

Съществуват данни за това, че в управленския модел за опазване на културното археологическо наследство са 

възлагани и функции по опазване на културни ценности и на местни граждански сдружения. Доказателство за 

това предоставят архивни документи – според тях през 1932 г. Народният археологически музей „възлага 

охраната на всички пещери и старини в землището на Ракитовската община” на местното Пещерно дружество 

(в дн. гр. Ракитово, Пазарджишка област) (фиг. 3): 

Последователно провежданата държавна културна политика с обществено ориентирани цели довежда и до 

актуализиране на специализираното законодателство. В навечерието на войната МНП подготвя (но не успява да 

реализира) законопроекти, сред които с програмно значение е проектът за нов Закон за старините (1939 г.). Тук 

е посочено наличието на държавна, общинска, църковна и частна собственост върху старините при съответна 

отговорност по поддръжката им. Проектозаконът цели ограничаване на иманярството и незаконната търговия с 

културни ценности (очевидно разпространено социално явление през периода, отразено по блестящ начин от 
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Иван Хаджийски (Хаджийски 2002: 186-207). Държавата има правото на „първи купувач в срок от три месеца” 

при продажба на старини от частни лица. Ако липсват необходимите грижи за недвижимите старини, държавният 

разпоредител МНП (след предложение на Комисията за старините) може да отчужди паметника и да се ангажира 

с опазването му (Недков: № 58). Подготвен е и проектозакон за музеите с цел да подобри организацията в 

опазването на старините и систематичното им подреждане (отново с внимание предимно към археологическите и 

етнографски ценности). 

 

 

 

Фиг. 3. Копие на писмо от Народния археологически музей до Пещерното дружество в Ракитово, с което му се 

предоставят и функции по запазване на старините на територията на общината – 29 март 1932 г. (Държавен архив 

– гр. Пазарджик, ф. № 466-К, оп. 1) 
 

Събитията след 1940 г. показват, че отново с надеждата да постигне национално обединение, България влиза 

във Втората световна война на страната на Германия. В държавните граници е включена Южна Добруджа – 

последен (както се оказва) успех за националното обединение. Макар и временно (1941-1944 г.) са възвърнати и 

Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Политическият живот в страната преминава от „балкански тип” 

парламентарна, т. нар. „корава демокрация” към „авторитарен безпартиен режим” след преврата от 19 май 

1934 г. (Грънчаров 1993: 630-655). Културната политика е повлияна от германските идеи за обединение на 

представителите на „българската културно-просветна и професионална интелигенция на основата на 

утвърдената в периода между двете войни национална ценностна система” и „държавната национална и 

политическа концепция за „Обединена България”. Роля във формирането на тази политика има международно 
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признатият учен Б. Филов. Натрупаните данни от археологически проучвания му дават основание да определи 

ясно българските земи за контактен регион на хилядолетни култури, а създадените тук културни ценности – за 

част от общото европейско и световно културно наследство. 

Все по-настоятелни са опитите културният живот в страната да се постави под контрола на държавата чрез 

Дирекция по културата (след 1934 г.) и Дирекция на националната пропаганда към Министерския съвет 

(1941-1944 г.), подчинена лично на премиер-министъра, за която отговарят Министърът на вътрешните работи Н. 

Габровски, а след това – Министърът на народната просвета К. Партов. Всички културни институции с 

отношение към дейността на дирекцията трябва да й оказват съдействие и да изпълняват нарежданията й. 

Както и в предишните войни, развитието на управленския модел за опазване на културното наследство е тясно 

обвързано с националните и политически приоритети. Изследването на археологическото наследство и 

„художественото творчество се осмислят преди всичко като „дълг към Отечеството”. През 1943 г. по 

германски образец е създадена и Камара на народната култура, финансирана от приходите на всички културни 

и научни институции при задължително членство на „всички признати от държавата дружества и съюзи на 

българските писатели, художници, музиканти, артисти, учени, публицисти, журналисти”. Целта е пряк 

контрол над културния и научен живот, осигуряване на обществена подкрепа в старите граници и в 

новоприсъединените земи в изпълнение на „държавната културна стратегия” за „могъща, просперираща, 

обединена българска държава” (Денчев, Василева 2010: 218-225; http://mc.government.bg/page). 

Сред най-бързо реагиралите институции при опазването на културното наследство в новоприсъединените 

Западна Тракия и Източна Македония е Българската православна църква. „Светият синод, Църковният 

историко-археологически музей, Митрополиите и енорийските свещеници отговарят и за събирането, 

съхраняването и опазването на църковните старини в новоприсъединените земи.” Съгласно Наредбата за 

църковните старини са изпратени по места инвентарни книги и указания за описание на старините, при което са 

регистрирани и вкарани в научна употреба ценни паметници от Македония и Беломорието. 

Между 1941 и 1944 г. е създаден и Народен музей в Скопие (с етнографски, античен и средновековен отдел) с 

директор утвърдения български етнограф Хр. Вакарелски. Музеят събира множество етнографски материали, 

извършва и археологически проучвания в Щипско, по поречието на р. Брегалница – тракийският град Баргала и 

праисторически могили, антични обекти в Стоби, Кавадарско, църковни паметници във Велес, Прилеп, Крива 

паланка, Куманово и др. През 1941 г. са организирани и експедиции в Македония (Д. П. Димитров), Беломорието 

(В. Миков и Т. Герасимов), Добруджа (Хр. Вакарелски). Определени са най-застрашените старини и мерки за 

опазването им. При това са изследвани всички културни ценности „без оглед на коя епоха са, и на какъв език са 

надписите и да не се позволява на населението да ги унищожава или да им нанася каквато и да е повреда”. През 

1942-43 г. са положени усилия и за основаване на Държавен университет в Скопие. 

Пример за усъвършенстването на модела за опазване на културното наследство е отделянето през 1941-1944 г. 

на значителни държавни средства за провеждане на културна политика в „новоосвободените земи”. Това се смята 

за „дългосрочна инвестиция, имаща за цел съхраняване на националното самосъзнание на населението и 

проучване на културно-историческото наследство” въпреки последвалото изгубване на тези български 

територии. 
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Засилването на централизацията на властта води и до централизация на управленския модел за опазване на 

културното археологическо наследство. Укрепват и се разширяват „изградените културни институции”, които 

имат съществен принос в научното и културно развитие на страната при увеличаване на бюджета им. Активизира 

се и изследователската дейност на БАН и Софийския Университет (Денчев, Василева 2010: 220-231). 

Според Статистическия годишник на Царство България от 1942 г. (с данни за 1941 г.) у нас има 56 

археологически и църковно-археологически музея (9 държавни, 9 училищни, 38 дружествени, читалищни и на 

частни лица). Известни са и 39 дружества за запазване на старината с около 14 000 членове – пример за развитие 

на общественото начало и основа за формиране на гражданско общество в разглежданата област. НАМ е най-

влиятелният музей в страната, а БАИ – главна научна институция в областта на археологията. Развитието на 

археологическите проучвания и представянето на резултатите пред обществеността достига нова степен с 

активизирането на системните проучвания и навлизането в науката на квалифицирани български археолози - Б. 

Филов, В. Златарски, Р. Попов, Г. Кацаров, Ив. Велков и мн. др., чийто принос (въпреки политически 

противоречивата оценка за някои от тях през различно време) не може да бъде пренебрегнат. 

През 1944 г., в условия на обща политическа и обществена криза (Грънчаров 1993: 656-727) културните и 

научни институции в България са сред най-засегнатите от англо-американските бомбардировки над столицата – 

сериозно са повредени новата сграда на Софийския университет, Народният театър, БАН, сградата на НАМ, 

Природонаучният музей, Народната библиотека, много училища и гимназии, Художествената галерия. 

Експонати, музейна документация и литература са унищожени безвъзвратно. Намаляват теренните 

археологически проучвания, научните издания за археология и музеи, налага се военновременна промяна в 

дейността на институциите. Въпреки това и при последвалите следвоенни цялостни обществени промени за 

България институциите устояват на трудностите и отстояват научните си и обществени отговорности (Денчев, 

Василева 2010: 231-232; Николов, Аладжова). 

Правоохранителни функции в установения централизиран управленски модел за опазване на културното 

археологическо наследство продължава да изпълнява Министерството на вътрешните работи (от 1911 г. 

Министерство на вътрешните работи и народното здраве – МВРНЗ). Между 1925 и 1937 г. в МВР се наблюдава 

„централизация и изграждане на вътрешни структури”. През 1942 г. се създава „Стопанска полиция”, която във 

военна обстановка и при увеличаване на спекулата и икономическата престъпност по презумция разкрива и 

посегателства срещу културното наследство, особено в изпълнение на Закона за митниците и борбата с 

контрабандата. През бурната 1944 г. наред с всички държавни институции МВР преживява тежък период на 

сътресения и преустройство от силно централизиран „репресивен орган в специализиран орган на управлението с 

изпълнително-разпоредителна власт” (Симеонов 1991: 5-9, 135-138; Симеонов 1996). Разбираемо е тогава 

разкриването на престъпления срещу културното наследство да не е сред приоритетите в дейността на 

вътрешното ведомство. Като цяло в управленския модел за опазване на културното наследство в неговите 

археологически измерения мястото на МВР е по-скоро изпълнителско, ограничава се в рамките на 

правоохранителните му функции – прибиране от терен на особено ценни находки (като Вълчитрънското 

съкровище) и спорадично противодействие на иманярството. Не е известна и специализация на органите на 

вътрешното ведомство в борбата с престъпни посегателства срещу културни ценности. 
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В периода 1877-1944 г. се създава и утвърждава моделът за опазване на културното наследство в България, 

който играе немаловажна роля в постигане на политическо, духовно и културно обединение на нацията в рамките 

на исторически оформеното българско пространство. Той се опира на организации (в началото частни, по-късно – 

предимно държавни) и институции, ръководени от един върховен орган (МНП) с решаващата подкрепа на 

монархическия институт. Тези институции са му йерархично подчинени и развиват дейността си съобразно 

създадения държавен монопол в сферата на проучване и опазване на културното наследство. Между 1919 и 1944 

г. укрепват и разширяват дейността си изградените културни институции, появяват се нови (като БАИ), което 

допринася за системното изучаване на археологическото наследство и целенасоченото представяне на 

резултатите от проучванията пред обществеността, при засилване на тенденцията към централизиране на властта 

и държавния контрол върху дейността на културните институции. Увеличава се бюджетът на МНП, държавните 

музеи и Народната библиотека; разраства се и се активизира дейността на БАН; Катедрата по стара история и 

археология в Софийския университет се формира като изследователски център. Активна дейност развиват и 

местните археологически дружества, музеи и сбирки. Въпреки това извън централните и по-големи регионални 

музеи финансирането е недостатъчно за изграждането на „стабилна държавна музейна мрежа”, а повечето 

„местни музеи са към Археологическите дружества” (Недков). Според направения преглед в развитието на 

управленския модел на опазване на културното наследство между 1919 и 1944 г. се потвърждават и засилват 

тенденциите: 

проучването и опазването на културното археологическо наследство като национална ценност са схващани 

като част от защитата на националната сигурност (Сачев 2005: 162); 

осъзнаването на значението на археологическото наследство за научната обосновка на териториалните права 

на българите допринася и за нарастващата политизация на дейностите по неговото проучване, опазване и 

популяризиране. 

Въз основа на направеното изложение в най-общи линии структурата на управленския модел на опазване на 

културното наследство между 1919 и 1944 г. може да бъде представена както следва (с графично изображение на 

Фиг. 4): 
 

Царство България 

Територия: Към средата на 1944 г. – 110,842 

кв. км (с „новоосвободените земи” – 

153,308 кв. км) 

Население: Към средата на 1944 г. – 6 885 

200 души 

Основен закон: Търновска конституция (1879 г.) 

– спирана от действие след 19 май 

1934 г. 
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Управление: Конституционна монархия 

Върховен представител: Цар 

Изпълнителна власт: Министерски съвет 

Институции и организации, 

свързани с опазването на 

културното археологическо 

наследство, включително и през 

Втората световна война: 

• Дирекция по културата (след 

19.05.1934 г.) 

 • Дирекция на националната 

пропаганда към МС (1941-1944 г.) 

• Камара на народната култура 

(от 1943 г.) 

• Министерство на народното 

просвещение (със съдействието на 

Министерството на финансите, 

Министерство на вътрешните 

работи и народното здраве, Военно 

министерство и др.) 

 • Комисия за старините 

• Народен археологически музей 

• Български археологически 

институт (от 1921 г.) 

• държавни, общински, 

дружествени и на частни лица музеи 

 • дружества за запазване на 

старината 

• Катедра по стара история и 

археология – СУ 

• Българска православна църква – 

Църковен историко-археологически 

музей (ЦИАМ) и др. църковни 

музеи 

 

 

Изложените данни за периода 1877-1944 г. дават основание да се приеме, че съществуват доказателства за 

твърдението, според което е достигнато адекватно за времето си ниво на ефективност на модела за управление на 

дейностите по опазване на културното археологическо наследство в България. Видими са опитите за съгласуване 
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на дейността между специализираните държавни институции и чрез начални прояви на официално 

сътрудничество с граждански организации и международни структури. 

Направеният преглед на развитието на българската културна политика между 1919 и 1944 г. показва наличието 

на „динамична културна среда” при нарастващ стремеж на „официалната държавна власт да направлява 

културата”. Активна е дейността на културните институти и организации – „опосредстващи звена между 

държавата и интелигенцията, между целенасочената държавна политика и обществената инициатива”. 

Заслужават внимание успешните „опити за включването на българската идентичност в палитрата на 

европейските култури” (което звучи особено актуално днес за страната ни като член на Европейския съюз). 

Изследванията отбелязват и липсата на „цялостна представа и опит за обективна оценка на ролята на 

държавата и нейните законодателни и институционални структури” от периода. Но за „едно от най-

стойностните постижения на българската държавна политика” между 1919 и 1944 г. се посочва съчетаването 

„на художествено-естетическите методи и изразни средства с образователните и възпитателни функции на 

културната политика” (Денчев, Василева 2010, 212-214).  

Археологическите ценности се утвърждават сред неотменимите елементи от националната ни култура, а 

изучаването и опазването им са съществен елемент в общия модел на опазване на културното наследство, 

съответно – и важна част от защитата на националната сигурност.  

Потвърждение за това можем да открием и в думите на изтъкнатия наш социолог Иван Хаджийски: „Ние ще 

имаме независима национална държава, независима нация и собствена национална култура не само като ги 

създадем, но и като ги браним” (Хаджийски 2003: 56).  

Би могло да се изтъкне и че историческото „дълголетие” на една нация се определя и от способността й да 

осъзнае и последователно да отстоява подобно разбиране, за което българите дават немалко доказателства през 

разглеждания период. 

 

ГЛАВА ІІI. УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ НА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1944-1989 г.) 

 

Специализирани публикации отбелязват установяването на „нов двуполюсен модел в международните 

отношения” от победителите във Втората световна война, при който СССР получава дълготраен контрол върху 

редица страни от Източна и Централна Европа. Устойчиво равновесие е постигнато и чрез изграждане на 

„международни организации, които да гарантират запазването на новия световен ред” като Организацията 

на обединените нации – ООН (1945 г.) със Съвет за сигурност, формиран от държавите военни победителки. 

Парижката конференция от 1947 г. официализира „относително справедлив” световен мир за сметка на 

„ограничения суверенитет” на малките държави, „гравитиращи както около единия, така и около другия 

полюс” (Баева 2005). С голяма вероятност може да се посочи, че тези процеси спомагат за утвърждаването в 

източноевропейското обществено пространство на мита за „Големия брат” – СССР, държавата която диктува 

основните насоки в развитието на своите сателити, сред тях и на България. В продължение на 45 години страната 
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ни се намира в сферата на съветското влияние, което налага тотални обществени промени при превръщането й в 

„народна демокрация”. 

След 09.09.1944 г. България – бивш съюзник на Райха, участва в крайната фаза на Втората световна (известна 

и като „Отечествена”) война на страната на антихитлеристките сили, което спомага да се запазят поне 

българските територии преди 1941 г. В обстановка на преобладаващи републикански обществени настроения, с 

решаващата роля на Българската комунистическа партия (БКП) и след проведен (спорен по легитимност) 

референдум, на 15.09.1946 г. България е обявена за народна република (НРБ). Изграждането на „съветски модел” 

държавен социализъм у нас продължава с приемането на т. нар. „Димитровска конституция” (06.12.1947 г.) – 

„типичен представител” за основен закон на централно- и източноевропейските „народни демокрации” от 

началото на Студената война. Постановено е единство между държава и комунистическата партия, утвърждава се 

високо ниво на етатизация, липса на политически плурализъм, обезличено е гражданското общество. 

Министерският съвет е висш изпълнителен и разпоредителен орган, избиран от Народното събрание. 

Неизбежно и управленският модел за опазване на културното (наричано тогава най-често културно-

историческо) наследство в България търпи нормативни и институционални преустройства. Развитието му в Глава 

ІІІ е проследено в две подчасти: 

трансформация на модела за опазване на културното археологическо наследство в социалистическа България 

(от 1944 до 60-те години на ХХ век); 

установяване на силно централизиран държавен модел за опазване на културното археологическо наследство 

(края на 60-те години на ХХ в. – 1989г.). 

 

1. Преустройство на управленския модел на опазване на културното археологическо наследство в 

социалистическа България (1944 г. – 60-те години на ХХ век) 

В първите следвоенни години заварените културни и научни институции в България имат тежко наследство – 

разрушени от англо-американските бомбардировки сгради на Софийския университет, Народния театър, 

Българската академия на науките, Народния археологически музей, Природонаучния музей, Народната 

библиотека, училища и гимназии, унищожени музейни ценности, документация и литература и намаляване на 

специализираните научни издания. Отречена е водещата дотогава концепция за обединена България, а 

държавната културна политика цели „ликвидиране на буржоазната идеология във всичките й форми на 

проявление в различните сфери на духовния живот” според съветския опит. Както и преди културата е 

използвана идеологически от новата власт, но сега вече с цел да утвърди „нова ценностна система, нови 

естетически норми и критерии” (Денчев, Василева 2010: 237-241). Кадровата политика се основава на 

повсеместна смяна на човешкия потенциал и репресии над немалко учени от довоенния период (сред печалните 

примери е смъртната присъда от Народния съд на премиера на България за 1941-1943 г. и известен учен археолог 

Богдан Филов). 

По-нататъшното обществено преустройство цели „окончателния разгром на реакцията и фашизма” и 

отнемане „на икономическата база на капиталистическата клика”, което изисква и „пълното прекратяване на 

действието на буржоазното материално и процесуално право”. За изпълнението на тези цели е предвидено 



 180 

засилване ролята на силовите министерства като Министерството на вътрешните работи, което е с ключова 

роля в установяването и укрепването на социализма у нас чрез „изучаването и прилагането на опита на 

съветската милиция”. В началото на периода (до 1948 г.) органите на Народната милиция „водят борба с 

криминалната престъпност”, а противодействието на престъпленията срещу културното наследство извършва и 

отдел „Стопанска милиция” към Дирекция на Народната милиция. Отделът контролира и „външната размяна и 

движението на парите – злато и чужди девизи”, да предотвратява и разкрива „контрабандни и валутни 

престъпления”, както и „непозволена търговия със злато, златни монети и предмети” (Томов 1985: 113-224; 

Симеонов 2004: 72). 

Наложено е централизирано управление, тотално доминирано от държавата, фиксирано още с първите 

следвоенни нормативни актове. Един от тях е Законът за народните съвети (1948 г.), който спомага и за 

одържавяването на много музеи, чиято издръжка поемат градските народни съвети. Като следствие е назначен 

постоянен персонал с конкретни отговорности по „уредбата на музея и неговите сбирки” (Герасимов 1950: 123). 

Осигуреното държавно финансиране помага музеите да се стабилизират и да активизират системната 

събирателска и фондова работа, наред със създаването на нови експозиции.  

Главна институция в модела за опазване на културното наследство е Комитетът за наука, изкуство и 

култура (КНИК), който действа на „принципите на централизма и строгата регламентация” (от 1949 г. има 

Отдел за музеи, библиотеки и книгоиздаване). КНИК „осъществява единно ръководство на научните и 

културните институции и организации;... планира, съгласува и контролира научно-изследователската и 

художествено-творческата им дейност”. Така одържавяването на културните институции у нас пресича и 

„всяка частна инициатива в областта на разпространението на културни ценности” (Денчев, Василева 2010: 

248). Държавният монопол в модела на опазване на културното наследство след Втората световна война в 

България се потвърждава и от последвалите нормативни актове като Закона за собствеността (Изв., бр. 92/16. 11. 

1951 г.). Тук е посочено: „заровените в земята, зазиданите или скрити по друг начин вещи, собственикът на 

които не може да бъде открит, стават собственост на държавата”. Сред тях са главно археологическите 

находки. Откривателите им имат право „на възнаграждение в размер на 25% от стойността” (чл. 91, ал. 1 и 2), 

но нямат алтернатива, освен да ги предадат на държавните органи. 

Започва преустройство и на институциите, отговорни за проучването на археологическото наследство. 

Българският археологически институт (БАИ) и Народният археологически музей (НАМ) са преобразувани в 

Археологически институт и музей (АИМ-БАН) и Национална художествена галерия. Въпреки възраженията 

на археолози и музейни работници, сред които и директорът на НАМ Н. Мавродинов (1944-1949 г.), 

обединението е утвърдено със Закона за реорганизация на БАН (1948 г.) – вече като „социалистическо научно 

учреждение”. Досега самостоятелни музеи като Етнографския и Природонаучния също са присъединени към 

съответните институти, за да ги подпомагат и да получават „от тях квалифицирана научна и методическа 

помощ” (Божков, Василева, Паскалева, Тодорова 1971: 128-129; Русева-Слокоска (ред.) 1993: 35). Така в 

преустроените организации, в модела за опазване на културното наследство приоритет има научната и 

изследователската работа за сметка на други музейни дейности (Николов (ред.) 2005). 
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След 1950 г. се наблюдава връх в идеологизацията на проучването и опазването на културното 

археологическо наследство в много източноевропейски страни. Според идеите и методите на диалектическия 

материализъм и марксизма-ленинизма, археологията има подчинено място в системата на историческите науки. 

Изследването на останките от миналото и разкриването на историческите закони преследва главно целта да им 

въздейства с цел да управлява бъдещото социално развитие (Тофлър 1996). Според принципа за всеобщата връзка 

и взаимно зависима обусловеност на предметите и явленията в природата и обществото нараства значението на 

комплексните находки и цялостното проучване на археологическите обекти в контекст със средата, в която са 

създадени (Димитров 1958: 69). Проучването на миналото е разбирано като мащабен, сложен и продължителен 

процес, осъществим само от отговорни институции с пряк държавен контрол. Отречено е почти всичко 

достигнато в науката и културата преди 1944 г., признава се единствено запазването на археологическите 

паметници „от унищожение или изнасянето им в чужбина” (Герасимов 1950, 142). 

Цялостна преоценка е направена на научните сесии от 1948 и 1950 г., където е проведена Дискусия за 

състоянието и задачите на българската археология. Според приетата резолюция нашата археология трябва да 

се преустрои според опита на съветската археология, която тогава е една от най-активните в теоретично 

отношение школи (Klein 1977). Извършва се ревизия на „досегашните ненаучни теории и възгледи”, превърнали 

археологията във „вещеведение„ (Димитров 1950: 435; Димитров 1958: 53). Утвърждават се форми на 

организация и начини на работа в археологическите проучвания, които са в синхрон с господстващата идеология 

(Миятев 1959: 3-11) при активизиране на образователната музейна дейност. Проучването на миналото трябва да 

подпомага „изграждането на единството на нашия народ като работи за повишаване вярата в собствените 

сили” и „разяснява пътя на общославянската солидарност на всички демократични народи” (Димитров 1950: 

479), което дава тласък в развитието на ново направление – славянската археология. 

Досегашни изследвания отбелязват, че в България археологическата наука, въпреки съветското влияние за 

историзирането й, остава относително самостоятелна – запазва се дори названието „Археологически институт”, 

заменено другаде с „проучвания на материалната култура” (Полша, СССР). Утвърдили се изследователи 

продължават работа (Г. Кацаров, Д. П. Димитров, Н. Мавродинов, Т. Герасимов, К. Миятев и мн. др.), навлизат и 

млади научни работници (Ив. Жандова, Цв. Дремсизова, В. Антонова, Н. Ангелов и др.). Така археологическите 

институции остават верни на научните и обществените си отговорности, а Музеят към АИ продължава да е сред 

водещите в страната.  

Продължава и развитието на висшето образование за археолози, главно чрез специализираните 

образователни програми на университетски исторически факултети – на СУ „Св. Климент Охридски” (от 1963 г. 

насам – и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и от 1972 г. – на Пловдивкия университет 

„Паисий Хилендарски”). 

След 1945 г. при активното участие на АИМ – БАН теренните археологически проучвания (включително и 

в областта на праисторията) отбелязват подем. По-значимите археологически открития и проучвания в България 

(1945-1949 г.) са отбелязани по-долу: 
 

Година Обект Изследователи 
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1945 Селище от ранната 

бронзова епоха при 

Михалич, Свиленградско 

1946 Халколитно селище при 

Криводол, Врачанско 

 

Васил Миков 

1946-

1947 
Разширяване на 

разкопките на селищната 

могила при Караново, 

Новозагорско 

Васил Миков,  

Георги И. Георгиев  

1947 Сондажи на халколитната 

селищна могила при Колена, 

Старозагорско 

1948 Начало на мащабни 

проучвания на Русенската 

селищна могила 

 

Георги И. Георгиев 

1945-

1949 
Разкопки на многобройни 

обекти в Плиска и Преслав 
Никола Мавродинов, 

Стамен Михайлов, Станчо 

Ваклинов Вера Иванова, 

Иванка Акрабова 

1946 Широкомащабни 

разкопки на некропола на 

Аполония край Созопол 

Иван Венедиков, Теофил 

Иванов 

1947 Подновяване на 

проучванията на римския 

град Ескус при Гиген, 

Плевенско 

Теофил Иванов 

1948-

1954 
Проучване на тракийския 

град Севтополис при строежа 

на яз. „Копринка”, 

Казанлъшко 

Д. П. Димитров и 

ръководен от него екип 

1948-

1949 
Разкопки на 

ранносредновековния 

Стамен Михайлов 

Станчо Ваклинов 
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некропол при Нови пазар, 

Шуменско 

 
 

Със започването на интензивно индустриално строителство изследванията придобиват системен и комплексен 

характер и довеждат до увеличаване на постъпленията в музейните фондове (Недков 1998: 169-170). Теренните 

проучвания вече се отчитат ежегодно на нарочна сесия с участието и на председателят на БАН акад. Т. Павлов и 

завършват с публикации. Увеличават се и специализираните издания (сред тях са „Годишникът на Народния 

музей”, „Известията на АИМ – БАН” и редица регионални музеи, „Разкопки и проучвания”, „Археология”, 

„Векове”, „Музеи и паметници на културата” и мн. др.). Появяват се и монографии, чийто данни продължават да 

са в научен оборот и днес (Николов (ред.) 2005; Божков, Василева, Паскалева, Тодорова 1971: 138). 

За утвърждаването на новите институции и техните функции в модела за опазване на културното наследство 

допринасят нормативни документи като Постановление на Министерския съвет № 1608 (Изв., бр. 7, 1952 г.) и 

последвалата го Инструкция за привеждане в известност, регистрация и опазване на паметниците на 

културата (Изв., бр. 9, 1952 г.). Ясно се изтъква върховенството на държавата: „всички паметници на културата, 

които се намират в пределите на Народна република България и имат научно, историческо и художествено 

значение, се обявяват за общонародно достояние и се поставят под защита на държавата”. Към КНИК е 

създаден Съвет за опазване на паметниците на културата с широко представителство, за да наблюдава и 

координира дейностите по издирването и опазването им (участват директори на научните институти по история, 

археология, етнография и съответните музеи, по градоустройство и архитектура). За паметници на културата се 

определят „архитектурните паметници, а сред тях са светски и култови сгради, архитектурни ансамбли, 

развалини и останки от стари архитектурни строежи, мостове, чешми и фонтани и други обекти на селищна 

украса и т.н. ... археологическите паметници, след това историческите, етнографските и паметниците на 

изобразителните изкуства”. Археологическите паметници се посочват веднага след архитектурните, което 

показва, че те продължават да се разбират като съществен елемент от културното наследство. Тяхната значимост 

е потвърдена и през 1953 г. с разработените от АИМ – БАН тезиси за „същността и характера на 

археологическите материали като паметници на културата, за значението им като веществени извори за 

проучване и изясняване на въпросите, свързани с културния и стопанския живот на народите, населявали 

нашите земи”; за необходимостта от „всенародна грижа и бдителност” в процеса на проучването им. 

Документът има разяснително предназначение за местните отдели „Просвета и култура” (Денчев, Василева 2010, 

254). 

Според ПМС 1608 научното изследване е предоставено на АИМ – БАН, който има „изключителното право да 

запланува и извършва археологически сондажи и разкопки в страната”. Находките се съхраняват в музея 

инициатор на проучването или в близкия местен музей. Но Съветът за опазване паметниците на културата и 

КНИК могат да постановят паметници с изключително научно и историческо значение да се съхраняват в 

Археологическия музей в София. Периодично се обявяват списъци на паметниците на културата чрез официалния 

печатен орган на НС. Потвърдена е и ръководната роля на БАН спрямо централните музеи в София (Георгиев 
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2008: 17). Издигната е задачата за идеологическо преустройство на съществуващите музеи и изграждане на нови 

такива с цел „подпомагане на социалистическата културна революция” (Силяновска-Новикова 1972: 181). 

Изгражда се държавна музейна мрежа, а музеите са разделени на централни („с общонародно значение”), 

местни („общи и специални при народните съвети”) и „музеи със специално предназначение – при различните 

ведомства и обществени организации” (чл. 32). Музейната мрежа се оформя чрез „създаването на Окръжните 

исторически музеи след въвеждането на новото административно-териториално деление на страната в края 

на 50-те години”. Те са и ръководещите териториални методически музейни центрове. Горепосочената 

инструкция развива в детайли постановки от 1608 ПМС: задължителното деклариране за движимите паметници – 

иначе „се смятат за укрити”; „организационните мерки” по привеждането им в известност и тяхната 

регистрация, както и съответната музейна документация (въпросници, инвентарни книги, актове, научни 

паспорти и пр.). Декларирането и издирването на недвижимите паметници се извършва „от специални комисии”. 

През 1958 г. е обнародвано и ПМС № 165 за опазване паметниците на културата и развитие на музейното 

дело (Изв., бр. 68/1958 г.) и Правилник за приложението му (Изв., бр. 71/1959 г.). Предприети са нови 

организационни преустройства, при които Министерството на просветата и културата отговаря за музеите и 

към него отиват Съветите за опазване паметниците на културата и за музейно дело. В понятието за паметник на 

културата като „общонародно достояние” са включени „забележителни произведения” на техниката и науката, 

архитектурни паметници, изкуствата и „характерни природни образувания с изключителна красота” – 

„природните забележителности”. Стопаните и притежателите на паметници на културата са длъжни да отделят 

и бюджетни средства за опазването им. Според ПМС 165 музеите са „научни, културно-просветни учреждения, 

основни хранилища на движимите паметници на културата, които разпространяват научни знания и 

съдействат за патриотичното възпитание”. Паметниците на културата са степенувани низходящо – със 

световно, национално и местно значение и паметници за сведение (Недков 1998: 170-173).  

165-то ПМС е последвано от „Инструкция за държавната регистрация на музейните фондове” и 

измененията и допълненията й (Изв., бр. 92/1958 г.; Изв., бр. 80/1960 г.) с подробни указания за разпределяне на 

паметниците на културата в музейните фондове и инвентирането им. 

Посочените нормативни актове спомагат за формирането и утвърждаването на социалистическия държавен 

модел за опазване на културното наследство, чиито най-важни характеристики са: 

пълно ангажиране на държавната централна и местна администрация, което позволява „комплексно решаване 

на редица натрупали се с времето проблеми по съхраняването на паметниците” (Недков 1998; Георгиев 2008: 

17); 

понататъшно утвърждаване на йерархичната организация на модела в държава, която развива тоталитарни 

черти; 

прилагане на „класово-партиен подход и критерии” – предимство има изучаването и опазването на паметници 

от освободителните възрожденски борби и съпротивата преди 09.09.1944 г. Повсеместно се създават музейни 

отдели за революционно движение в страната и възпоменателни музеи, къщи, места и паметници и пр. 

(Силяновска-Новикова 1972; Денчев, Василева 2010: 232-262). По съветски образец музеите у нас трябва да се 

превърнат „в средство за обществено-възпитателно въздействие”; 



 185 

отричане на частното колекционерство – само държавните музеи могат да са хранилища на паметници на 

културата: „Археологическият паметник, попаднал в частни ръце, губи от своето обществено значение. Той в 

повечето случаи е загубен и за науката” (Димитров 1958: 191). 

В международен план през 40-те години на ХХ в. се наблюдават и процеси, способствали за оформянето на 

концепцията за „Обединена Европа” (отначало в западната й част) със свободната воля на националните 

правителства, при сътрудничество и солидарност между европейските народи и последващо образуване на 

Европейския съюз. Създадени са Европейската организация за икономическо сътрудничество (1948 г.), военната 

организация Северно-атлантически пакт – НАТО (1949 г.), политическата структура Съвет на Европа в Страсбург 

(1949 г.), Европейската икономическа общност (1957 г.) в Рим. Всички те се стремят да гарантират 

„колективната сигурност, икономическата стабилизация и политическо единство и сътрудничество между 

западните демокрации” на базата на „демокрацията, свободата, зачитането правата на човека и 

върховенството на закона”. Издигнат е и принципът за „общо наследство и насърчаването на съзнание за 

европейска културна идентичност” (Денчев, Василева 2010: 257-259). Засилва се и консолидацията в „Източния 

просъветски блок, олицетворяван от 1949 г. от СИВ и от 1955 г. от Варшавския договор”. Но всички тези 

процеси способстват и за превръщането на „неформално съществуващото от столетия икономическо и 

културно разделение на Европа на Изток и Запад във формално” (Баева 2005). 

След смяната на ръководството в СССР в средата на 50-те години на ХХ в. (Сталиновата смърт и реформите на 

Хрушчов) режимът претендира за отваряне към света, което засяга и сателитните държави като България. Тогава 

страната ни започва да се приобщава и към световната система за опазване на културното наследство като 

става член на редица формиращи го организации.  

През 1955 г. България е приета в ООН, а от 1956 г. страната ни членува и в ЮНЕСКО – Организацията към 

ООН за образование, наука и култура, целяща да укрепва „мира и безопасността по пътя на разширяване 

сътрудничеството между народите в областта на образованието, науката и културата”. От 1946 г. действа и 

Международният съвет на музеите – ИКОМ със стремежа да „разпространява идеите на музеологията и 

дисциплините, отнасящи се до управлението и дейността на музеите”. През 1965 г. във Варшава е създаден и 

Международния комитет за паметниците на културата и забележителните места – ИКОМОС. В България се 

създават и съответните национални комитети. Държавната политика у нас продължава да следва идеологическите 

принципи на марксизма-ленинизма, според които културно-историческото наследство се използва главно „за 

възпитание на трудещите се в дух на „социалистически патриотизъм и пролетарски интернационализъм” – 

линия, потвърдена и от Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956 г. (Денчев, Василева 2010: 262). 

Държавният модел за опазване на културното наследство се развива последователно и в областта на 

опазването на недвижимите паметници, тяхната консервация и реставрация. Комисията по старините 

(създадена през 1911 г.) предава функциите си на АИМ (отговорен за теренните проучвания на територията на 

страната и научно-изследователската работа) и на създадената през 1952 г. Служба към Комитета за култура. През 

1957 г. тя прераства в Институт за паметниците на културата (по-късно станал Национален – НИПК), който 

„издирва, изучава, опазва и популяризира недвижимите паметници на културата”. Създадени са Централен 
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регистър, картотека и фототека за недвижими паметници на културата (до 1957 г. са обявени над 6000), както и 

специализирани ателиета по места за консервация и реставрация.  

Не закъснява и правната регламентация в областта – издаден е „Правилник за използване и опазване на 

недвижимите паметници на културата и историческите места” (Изв., бр. 73/1960 г.). Акцент е поставен върху 

опазването на възрожденското архитектурно наследство и свързаните с него музейни ценности – първият защитен 

обект е Копривщица (1952 г.). През 1950-те години са защитени и обекти с археологически характеристики като 

Несебър, стария град на Пловдив и др. (Недков 1998: 173-174). 

Продължава с ускорени темпове и попълването на „Археологическа карта на България” (АКБ), започната 

още преди Освобождението от Ф. Каниц и продължена от К. Иречек, братята Шкорпил и следващи поколения 

български археолози. Настоящи изследвания подчертават, че тази инициатива с течение на времето отбелязва 

възходящо развитие. В резултат на многогодишните теренни археологически проучвания до 1963 г. са 

обнародвани „серия от монографии от поредицата „Материали за археологическата карта на България” 

(Нехризов). 

 

2. Установяване на силно централизиран държавен модел на опазване на културното археологическо 

наследство от края на 60-те години на ХХ век до 1989г. 

Управленският модел за опазване на културното наследство получава тласък в развитието си и поради 

засиленото внимание на властта към културата, която трябва да допринесе за формирането на ценностната 

система на социализма и за издигането на неговата международна репутация. За периода след VІІІ конгрес на 

БКП през 1962 г. в литературата се среща терминът „културна революция”, която е насочена към „всестранно 

образование и усвояване на културните ценности, създадени от предишните поколения”. Проведени са и три 

конгреса по културата. На първия от тях (1966 г.) държавният и партиен ръководител Т. Живков посочва 

„трите неизчерпаеми извора на социалистическата култура: богатото национално наследство, 

социалистическата съвременност и прогресивната култура на човечеството, особено социалистическата и на 

първо място културата на съветския народ”. Друго изказване на Т. Живков на среща, организирана от 

секретариата на ЦК на БКП с комсомолски дейци (1967 г.) признава допуснатите грешки: „В нашата целокупна 

работа до голяма степен подценяваме патриотичното възпитание на народа и особено на младото поколение... 

Има ли друга държава, където се оплюва историческото минало? А ние плюем на нашето славно минало”. Така 

е деклариран т. нар. „нов национализъм”, който „трябва да обслужва властта, а не да й създава проблеми”. 

Започва реабилитация на историята преди 1944 г. и „допускането в комунистическия пантеон на най-важните 

фигури от българското средновековие и национално-освободителните борби” (Баева 2006: 99-100). 

След 1960 г. са приети и редица специализирани актове, които целят регламентацията на различни дейности по 

изследване, придобиване и разпореждане с културни ценности Сред тях са: 

„Наредба № 49 за покупка от частни лица на предмети с археологическо, историческо и етнографско значение, 

архивни материали, антикварни книги, произведения на изкуството, реквизити и пр.” (Изв., бр. 73/1960 г.);  

„Инструкция за предпазване от претопяване на предмети и монети от благородни и цветни метали и архивни 

материали с историческа и художествена стойност” (ДВ, бр. 76/1964 г.);  



 187 

„Инструкция за набиране, разходване и отчитане на извънбюджетни средства в музеите и паметниците на 

културата” (ДВ, бр. 14/1965 г.);  

„Правилник за изваждане и запазване на намиращите се под вода паметници на културата и природни 

забележителности от водната флора и фауна” (ДВ, бр. 53/1967 г.) и др.  

„Въоръжени” с този набор от нормативни документи, музеите у нас (създадени са 28 Окръжни исторически 

музеи с цялостна дейност по изучаване, съхраняване, популяризиране и опазване на всички културни паметници в 

района си) стават краеведски и исторически институции, отговарящи и за местните недвижими паметници. Така 

пълната централизация в тази област „осигурява стабилно финансово и кадрово функциониране на системата на 

културно-историческото наследство”. 

Разширяването на музейната мрежа, провеждането на мащабни археологически проучвания и консервационни 

работи налага по-нататъшно развитие на нормативната рамка на модела за опазване на културното наследство. 

Това става с приемането на основния специализиран акт и правилник за приложението му – Законът за 

паметниците на културата и музеите – ЗПКМ (ДВ, бр. 29/11.04.1969 г.), който с многобройни поправки 

действа чак до 2009 г. и определя цялостния характер на държавния модел за опазване на културното наследство, 

а логиката му по същество остава същата до края на действието му (Кандулкова, № 40). ЗПКМ „урежда 

развитието на музейното дело, издирването, изучаването, опазването и популяризирането на паметниците на 

културата ... с цел да съдействува за възпитанието на гражданите в патриотичен и интернационален дух и за 

обогатяване на културното наследство” (чл. 1). Паметниците на културата са „общонародно достояние и се 

намират под закрилата на държавата”, а тяхното опазване е задължение на всички граждани. Музеите са 

„културно-просветни институти, в които се пазят паметници на културата” – те ги „издирват, събират, 

закупуват, изучават, съхраняват, популяризират”. Музеите са с национален или местен обхват, методически са 

ръководени от КИК, научно – от БАН, при административна и организационна подчиненост на местните власти. 

Основна институция в управленския модел на опазване на културното наследство продължава да е Комитетът 

за култура. Той „упражнява ръководство и надзор по издирването, изучаването и опазването на паметниците 

на културата и по музейното дело”, а разпорежданията му имат задължителен характер (чл. 5). Проучването на 

археологическото наследство продължава да е приоритет на АИМ – БАН. Условията за тяхното провеждане се 

определят с нарочен правилник, а „всички паметници на културата, открити при археологически разкопки, са 

собственост на държавата” (чл. 14-16, 29). Непредаването им в установените срокове се смята за укриване и 

води до тяхното изземване в полза на държавата (стойността и оценката на паметници на културата са определени 

по-късно с Наредба № 7 на КК (ДВ, бр. 11, 1976). 

Опазването на паметниците на културата (гл. 5) включва всички дейности от издирването и откриването до 

тяхната консервация и реставрация, пожарна безопасност и пр. Съдържателно определение за „опазване на 

паметници на културата” не е уточнено. В случая се акцентира върху осъществяването на постоянен надзор от 

КК и НИПК, на съветите за култура и на музеите. Предвидени са и мерки за административни нарушения – 

иманярство, неразрешен износ на паметници на културата, изработка на техни копия и разпространението им без 

разрешение и пр. (Недков 1998: 174-180). 



 188 

Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата (в сила 35 години – от 

01.01.1974 г. до 11.12.2009 г.) определя извършването на конкретни дейности по закрилата на движимите 

паметници на културата: издирване, събиране и опазване, научно описание и отчитане на движимите паметници 

на културата по ред, задължителен за музейните институции в страната и всички организации и граждани на 

страната. 

През 1985 г. влиза в действие и Наредба № 6 за устройството и дейността на музейните сбирки в страната, 

която урежда начина на формиране и дейност на музейните сбирки при разширената музейна мрежа. Такива 

сбирки се създават към „народните читалища, училища, предприятия и организации с цел да събират и 

съхраняват движими паметници на културата, да пропагандират героичното минало и настояще на нашия 

народ” и „съдействуват на партийните и комсомолски организации за формиране не комунистически 

мироглед”. 

Моделът на управление на дейностите по опазване на културното наследство в България се допълва от 

мерките, предвидени в репресивното законодателство и конкретно – в Наказателния кодекс (ДВ, бр. 

26/02.04.1968 г.), който с многобройни поправки действа и до днес. Наказуеми деяния са търсенето и откриването 

на съкровище без разрешение; неправомерната смяна на собственост на културни ценности; укриване, 

унищожаване на паметници на културата; незаконното им изнасяне извън страната и сделки с тях. Тези 

престъпни посегателства срещу културното наследство се наказват с глоби, обществено порицание, лишаване от 

свобода за различни срокове, а предметът на престъплението се отнема в полза на държавата (чл. 208, 242, 278). 

Паметниците на културата са и „вещи, поставени под специален режим”) (чл. 215), като са наказуеми 

посегателствата срещу тях и във военно време (Чл. 414). 

Културната политика в България допълнително се активизира след 1970 г. Това е предшествано от властови 

промени в доайена на Източния блок – СССР, и опити за демократизация на режима, известно разведряване в 

отношенията между Изтока и Запада, икономическа и политическа стабилизация на социализма, наричан тогава 

„развито социалистическо общество”. Неговото утвърждаване е направено с третата поред българска, т. нар. 

„Живковска” конституция (18.05.1971 г.), определяна като еволюционна и идеологизирана, довела докрай 

авторитарното управление при отричане на политическия плурализъм и постановена ръководна роля за БКП и 

БЗНС (Чл. 1). Държавата-партия е икономически монополист и собственик, чийто постоянно действащ висш 

властови орган е Държавният съвет (Чл. 90, ал. 1) – той осигурява съединяването на законодателната с 

изпълнителната власт. Отредена е ключова роля на силовите министерства в преследване на целта за прерастване 

на социалистическото общество в комунистическо при опорочена избирателна система, господстващ дух на 

социалистически интернационализъм и неразвито гражданско общество. Конституцията от 1971 г. потвърждава 

ролята на държавата за „всестранното развитие на науката и културата” (чл. 2, 3), за формиране и 

финансиране дейността на съответните институции за опазване на културното наследство. Тя, наред с 

„кооперациите и обществените организации”, се грижи за „защитата и опазването... на културните 

паметници” – посочено и като „дълг на всеки гражданин” (Чл. 31, 33). 
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След 1950 г. в международен план започват да се осъзнават и заплахите от интензивното индустриално 

развитие за културното и природното наследство по света и нуждата от координирани наднационални усилия за 

опазването му при адекватно осигурени научно-технически и финансови ресурси. Сред първите (последствие от 

наскоро завършилата световна война) е Конвенцията за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт – приета в Хага през 1954 г. (в сила за България от 1956 г.) и Правилник за изпълнението й. 

В нея се определят културните ценности (движими и недвижими), които „имат голямо значение за културното 

наследство на всеки народ”. Сред тях са посочени и „археологически места” и „предмети от... археологическо 

значение”, а защитата им включва тяхното „опазване и зачитане” на територията на договарящите се страни. 

Държавите се задължават „да пресичат всякакви прояви на кражби, грабежи или незаконно присвояване на 

културните ценности... вандализъм по отношение на посочените ценности”. Забранява се и „реквизирането на 

движимите културни ценности”. Определят се защитни мерки при военни действия и чрез маркирането им, 

създаването на нарочни скривалища, транспортиране и пр. както и за възпитаване у „личния състав на своите 

въоръжени сили в дух на зачитане на културата и културните ценности на всички народи”. В това отношение е 

предоставено на ЮНЕСКО да „организира защитата на културни ценности”, както и да съдейства за 

прилагането на Конвенцията „в пределите на своята програма и възможности”. 

Друг важен документ е Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, 

износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г. (в сила за България от 1971 

г.). Този международен акт е сред първите сериозни опити за международно ограничаване и регулиране на тези 

посегателства срещу културните ценности, които стават все по-голяма заплаха за културното наследство в 

национален и международен мащаб. Почертано е, че „незаконният внос, износ и прехвърлянето на правото на 

собственост на културни ценности са една от главните причини за обедняване на културното наследство на 

страните, от които произхождат тези ценности, и че международното сътрудничество е едно от най-

ефективните средства за опазване на въпросните културни ценности от всички опасности, свързани с тези 

действия” (Чл. 2). Държавите, подписали Конвенцията, се задължават да създадат „служби за опазване на 

културното наследство”, които имат задачи като: да съдействат за актуализиране на специализираното 

законодателство по опазване на културните ценности, тяхната консервация и реставрация; да „организират 

контрол върху археологическите разкопки” и „осъществяват възпитателна дейност с цел пробуждане и 

укрепване на чувството на уважение към културното наследство на всички държави” и пр. (Чл. 5). Определени 

са и мерките за пресичане на незаконното движение на културни ценности и придобиването им от музеи и други 

институции наред със следването на процедури по връщане на незаконно изнесени културни ценности (Чл. 6-14). 

Държавите членки могат при необходимост да ползват експертна помощ от страна на ООН (Чл. 17). 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (в сила за България от 1975 г.) 

разширява разбирането за културно наследство, където под защита се поставят повече елементи. Държавите, 

ратифицирали Конвенцията, се задължават с обща политика за опазване и усвояване на културното наследство, 

като си сътрудничат чрез създаване на структури с кадрови потенциал и въвеждане на правни, научни, 

технически и финансови мерки. Важна стъпка е създаването на междуправителствен „Комитет на световното 

наследство”, който поддържа „Списък на световното наследство” с паметници от изключително значение. 
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Приети са и регионално значими документи, които нормативно определят важността и на европейското 

културно наследство и спомагат за бъдещото разширяване на Европа. Сред тях са: Акт на съвещанието за 

сигурност и сътрудничество в Европа (1975 г.); Декларация за правата на човека от страните членки на Съвета на 

Европа (1978 г.); Европейската декларация за културните цели (1984 г.) и др. (Денчев, Василева 2010, 263-275). 

Моделът за опазване на културното наследство у нас се усъвършенства с международните норми от периода, 

които НРБ ратифицира – те спомагат за приобщаването й към държавите с активна политика за опазване на 

културното наследство като общочовешка ценност. Достижение на държавната политика е включването в 

Списъка на ЮНЕСКО на културни ценности от българските земи. До 1989 г. това са 9 обекта, а 4 от тях са с 

археологически характеристики. През 1979 г. обявените български забележителности от световно значение са 

Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Ивановските скални църкви. През 1985 г. е включена и гробницата 

край Свещари. Тези уникални паметници са част от културното „лице” на страната пред света, обект на държавна 

закрила от най-висока степен при тяхното съхранение, изучаване, популяризация и социализация (Станчева (ред.) 

1989). 

Основните насоки в културната политика на България (съответно и в модела за опазване на археологическото 

наследство) след 1970 г. се определят от появата на политик от нов тип – Людмила Живкова, дългогодишен 

ръководител на Комитета за изкуство и култура (от 1977 г. Комитет за култура) и член на ЦК на БКП. Под нейно 

влияние са проведени втори и трети конгрес на българската култура (1972 и 1977 г.). Ръководните органи на 

главната институция в областта – КК, се избират със санкция от Държавния съвет и НС, но са привлечени и 

изтъкнати учени, интелектуалци и творци, макар и като демонстрация на „демократична мимикрия при 

утвърждаване на вече взети решения” при държавно-партийния монопол върху културните и научни въпроси. 

Конгресите са и трибуна за нейните идеи за българското културно развитие при развития социализъм. Те са 

определяни като комбинация от Лениновите постановки за културното наследство като средство за възпитание и 

изграждане на комунистическо съзнание и култура с философията на Николай Рьорих (прогласена още през 1935 

г. с Пакта Рьорих) „за световното значение на науката и културата, за културните съкровища на 

човечеството, основаващи се на Красотата и Знанието, за самоусъвършенстване на човека чрез възпитание, 

образование, наука, изкуство, духовност, творчество и красота”. Тук дейността на музеите създава условия за 

„максимално общуване” на публиката с културното наследство като „общочовешко достояние”. Днес се оценява, 

че дейността на Л. Живкова е съществена за оформянето на социалистическа „цялостна концепция за минало, 

настояще и бъдеще”, чиято култура е считана за „най-прогресивната в историята на човечеството, 

съчетаваща в себе си най-ценното и стойностното от минали исторически епохи” (Денчев, Василева 2010: 271-

272). 

В модела на опазване на културното наследство след 1944 г. продължава да участва и Министерството на 

вътрешните работи при изпълнение на правоохранителните си и правоприлагащи функции в защита на 

социалистическата държава. Неизбежна е обвързаността на силовото ведомство с политическите условия, 

държавното устройство, икономическите изменения в обществото и пр., което води до поява на нови държавно-

административни структури (Симеонов 2004: 88-90; Симеонов 2006: 263-264). Доктрината на „новия 

национализъм” (особено при подготовката и честването на 1300-годишнината на България) отбелязва нов етап в 
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работата на МВР в борбата с престъпленията срещу културното наследство – тази дейност преминава от 

Народната милиция към Държавна сигурност към края на 60-те години на ХХ век. Това е и израз на засиленото 

внимание на властта към културното (конкретно – археологическото) наследство, използвано, както бе посочено, 

като средство за пропаганда на постиженията на социализма. Сформирани са и специализирани силови 

структури. Една от тях е създадена в началото на 70-те години на ХХ век с решение на ЦК на БКП – Отдел 14 на 

Първо главно управление на Държавна сигурност – ПГУ – ДС, или т. нар. „РИК - разузнаване – историческо и 

културно”. Чрез средствата и методите на разузнаването, формирано според съветски модел, РИК цели да 

„подпомогне и въоръжи българската историческа наука с ... документи и материали, свързани с българската 

история ..., които да разкриват и утвърждават истината по редица спорни въпроси за нашата история и 

станали обект на фалшификации от страна на историците в други страни”. Създават се и „възможности за 

публикуване в чужбина на материали, отразяващи българските становища по основните въпроси, засягащи 

нашата история и съвременност” (подч. Благоев), с цел „да се даде отпор на фалшифицирането на 

българската история”. Дейността на РИК предоставя „на българската държава и наука нови, неизвестни и 

неопровержими документи и материали, подкрепящи поизоставената дотогава национална идея за единна и 

неделима България”. Провеждани са проучвания в сътрудничество с Главно управление на архивите, Народната 

библиотека, Софийският университет и др. В дейността си РИК използва и българските културни центрове в 

чужбина, смятани сред част от управляващите за „мощно средство за пропаганда и възможност за продажба на 

един от малкото български конвертируеми продукти – нашата култура и наука”. Придобитите материали 

отиват във фондовете на културни институции като Националния исторически музей или Национален дарителски 

фонд „13 века България” (Благоев 2002: 5-222). 

През 1968 г. е сформиран и Шести отдел на VІ-то управление на ДС, чиято работа по опазване на културното 

наследство е определяна като „неидеологическа”. Създадена е специална оперативно-следствена група (съставена 

от служители с „високи образователни и общокултурни стандарти”, която (след 1986 г.) успешно се занимава с 

разкриването на престъпни посегателства срещу културно-историческото наследство, с обхващането и контрола 

на „цялата верига иманяри-прекупвачи-дилъри-колекционери в България и каналджиите за Западна Европа и 

САЩ” (Иванов 2004: 46-273). Изложеното показва нарастване на ангажираността на органите на МВР в процеса 

на опазване на културното наследство според законово установените му компетенции, включително и в 

сътрудничество с други институции (Министерство на културата, Министерство на финансите – Митници и пр.). 

В такава обстановка с решаващата роля на Л. Живкова и нейния екип се оформя и идеята за отбелязване на 

1300-годишнината от създаването на българската държава – уникален за България опит в развитието на 

модела за опазване на културното наследство. Вероятно това е най-мащабния български проект, където 

археологическото наследство има значително място. Търсеният ефект е вниманието на българите да се обърне 

към „великото минало”, за да се компенсира мизерното настояще”. Това е и стремеж страната ни „да излезе от 

ограниченията на съветската система и да се идентифицира като държава с богата история, дала съществен 

принос към европейската и световната цивилизация, без да прави открит опит да излезе от нея” (Баева 2006: 

101). Според публикации този опит е недружелюбно посрещнат от „Големия брат” – СССР (Лазарова 2009). 
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Проектът, наричан тук кратко „България 1300”, способства за подема на теренните археологически проучвания 

из цялата страна. Наблюдават се нови тенденции в съхраняването на откритите обекти: за разлика от 40-те 

години на ХХ в. (както става със Севтополис), с промяната на курса на културната политика към „новия 

национализъм”, откриването на особено ценни недвижими паметници вече довежда до промяна в строителните 

планове и дори до отмяна на изграждането на планирани обекти. Сред добрите примери са спирането на строежа 

на язовира край Ивайловград, за да се запази римската вила „Армира” през 1968 г. По подобни причини са 

направени промени на строителната площадка на металургичния завод край с. Дебелт, Бургаско, след 

археологическите открития през 80-те години на ХХ в. и последвалото създаване на национален археологически 

резерват (1988 г.). 

Разширява се и институционалната рамка на управленския модел за опазване на културното наследство в 

областта на проучването: през 1974 г. са учредени и филиали на АИМ – БАН в Шумен и Велико Търново. 

Предприемат се мащабни реставрационни и консервационни дейности в емблематични обекти като 

Античен форум и театър в Пловдив, старите столици Плиска, Преслав, Велико Търново и мн. др. Изпълняват се 

програми като „Велико Търново 1300” за възстановяване (макар и с доста свободни интерпретации) на хълма 

Царевец, църквата „Св. Димитър Солунски”; „Преслав 1300” за цялостно преустройство на резервата и 

изграждане на нова музейна сграда в стария град и пр. 

Активизиран е и международния културен обмен на социалистическа България, при което се изтъкват 

„постиженията на тракийската и средновековната българска култура в чужбина” отново предимно чрез 

археологическите ценности. КИК, АИМ – БАН и други институции провеждат редица културни и научни 

събития. Сред тях е и Първият конгрес по тракология (5-8.07.1972 г.). Организират се и големи задгранични 

изложби. Изложбата „Тракийското изкуство в българските земи” представя културни ценности от цялата страна, 

станали впоследствие символ за древната ни култура – Варненския халколитен некропол, Вълчитрънското, 

Панагюрското, Летнишкото съкровище, оброчни плочки на Тракийския конник и пр. За периода 1974-1980 г. 

изложбата е представена из градове на три континета (Европа, САЩ, Азия) и навсякъде предизвиква голям 

посетителски интерес. Други подобни прояви са и изложби като „Българската икона от ІХ до ХІХ век” (1976 г.), 

гостувала в Париж, Виена, Москва, Берлин, Лондон и др. През 1979 г. е представена в Австрия изложбата 

„България – 7000 години изкуство и култура в София” от фондовете на Музея за история на София. През 1980 г. 

следва изложбата „Българска средновековна цивилизация” в Париж и мн. др.  

Според изследователи заслугите на Л. Живкова в световното популяризиране на културното наследство на 

България „са безспорни”, макар че проектите й се определят като надхвърлящи „реалните възможности и 

културната тежест на страната” – те поглъщат огромни средства, от които е лишена друга културна дейност 

(Денчев, Василева 2010: 272-274). 

Моделът за управление на дейностите по опазване на културното наследство се разширява и чрез създаване на 

големи национални музейни институции – през 1973 г. е създаден Национален исторически музей – НИМ в 

София с доводи, че в столицата липсва централен музей, който да представя цялостната история на българската 

държава. Първоначално НИМ се установява в сградата на Съдебната палата – през 1984 г. там е открита и 

експозицията му, където са съсредоточени най-представителните съкровища и ценни находки от българските 
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земи, събрани от повечето музеи от страната. („Изтеглянето” на уникални културни ценности от провинцията към 

столични музеи създава десетилетно напрежение сред музейната колегия и обществеността, което частично е 

пренесено и в следващия период). 

Продължена и разширена е започнатата преди войната инициатива за създаване на исторически и 

археологически резервати. Представените по-долу данни показват, че до 1989 г. за резервати са обявени над 20 

знакови за българската история и култура обекти, сред които Плиска, Преслав, старинен Пловдив, Търново, 

Хисаря, Никополис ад Иструм и др. (по данни от Националния научно-документален архив на Националния 

институт за паметниците на културата/ недвижимото културно наследство): 
 

 

 Обект Нормативен акт 

1

. 
Част от Велико Търново и с. 

Арбанаси – археологически, 

архитектурен, исторически, 

музеен резерват 

- ПМС 506/27.12.1955 г.; 

- ПМС 6/10.02.1966 г. (за 

развитието на В. Търново като 

исторически, културен и 

туристически град (необн.); 

- Наредба № 15 – за опазване, 

застрояване и благоустрояване на 

старинната част на Велико 

Търново – ДВ, бр. 20/ 1980 г. 

2

. 
Старинната част на 

Пловдив – археологически, 

архитектурен и музеен резерват 

- ПМС 143/22.05.1956 г. 

(необн.) 

- Разпореждане на МС № 418 

от 05. 11. 1968 г. за отчуждаване 

за нуждите на Комитета по 

туризма на старинни сгради в 

Несебър, Стара Загора, Пловдив, 

Жеравна, Котел и Копривщица 

(необн.) 

- Наредба № 20 за 

архитектурно-историческия 

резерват Старинен Пловдив – 

ДВ, бр.10/1981 г. 

3

. 
Град Несебър и 

крайбрежието му – 

археологически, музеен, 

- ПМС 174/ 03.09.1991 г. – ДВ, 

бр. 75/91 г. – за определяне 

границите на резервата 
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архитектурен резерват и 

туристически и курортен 

комплекс 

 

„Старинен Несебър” 

- Разпореждане на МС № 418 

от 05. 11. 1968 г. за отчуждаване 

за нуждите на Комитета по 

туризма на старинни сгради в 

Несебър, Стара Загора, Пловдив, 

Жеравна, Котел и Копривщица 

(необн.) 

- Разпореждане № 88 на МС 

от 01.09.1977 г. за превръщане на 

градовете Созопол, Несебър и 

Мелник в уникални центрове на 

българския туризъм 

- ПМС № 2/11.01.1979 г. за 

обявяване на Мелник, Банско, 

Несебър, Стара Загора и 

Копривщица за центрове на 

международния и вътрешния 

туризъм 

- Наредба № 8 за 

архитектурно-историческите 

резервати и туристическите 

обекти Созопол и Несебър - ДВ, 

бр. 9/1981 

4

.  
Територията на Вътрешния 

град на Плиска, включена в 

каменната крепостна стена – 

историко-археологически 

резерват от национално значение 

- ПМС № 161/05.08.1958 г. – 

ДВ, бр. 70/1958г. 

- Наредба 22 за опазване на 

историко-археологическите 

резервати Плиска-Мадара-

Преслав – ДВ, бр. 14/1981 

5

. 
Територията на Стария град 

Преслав (Вътрешен и Външен 

град) – историко-археологически 

резерват от национално значение 

- ПМС № 161/05.08.1958 г. – 

ДВ, бр. 70/1958г. 

- Наредба 22 за опазване на 

историко-археологическите 

резервати Плиска-Мадара-
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Преслав – ДВ, бр. 14/1981 г. 

6

. 
Районът, източно от с. 

Мадара – архитектурен, 

археологически, музеен резерват 

- Решение на КАБ/28.05.1960 

г. 

- Наредба 22 за опазване на 

историко-археологическите 

резервати Плиска-Мадара-

Преслав – ДВ, бр. 14/1981 г. 

7

. 
Теренът, обграден с антични 

крепостни стени, в района на 

днешния град Хисаря – 

археологически резерват 

- Решение № 199/19.11.1976 г. 

– ДВ, бр. 97/1976г. 

8

. 
Скалните църкви при с. 

Иваново (Русенско) и 

принадлежащия му терен 

национален археологически 

резерват 

- Решение на МС № 

953/04.11.1997 г. (непубл.) 

- Решение на ККИ/30.03.1965 

г. – ДВ, бр. 84/1965 г. 

9

. 
Средновековният град 

Червен и принадлежащия му 

терен – национален 

археологически резерват 

- Решение на МС № 

953/04.11.1997 г. (непубл.) 

- Решение на ККИ/30.03.1965 

г. – ДВ, бр. 84/1965 г. 

1

0. 
Пещерата „Орлова чука” и 

принадлежащия й терен (с. 

Пепелина, Русенско) – 

археологически резерват 

- Решение на МС № 

953/04.11.1997 г. (непубл.) 

- Решение на ККИ/30.03.1965 

г. – ДВ, бр. 84/1965 г. 

1

1. 
Средновековната крепост 

край Ловеч „Хисаря” и част от 

„Вароша” – археологически, 

архитектурен, музеен и 

туристически резерват 

- Разпореждане на МС № 

364/24.09.1968 г. (необн.) 

- Наредба № 10 за опазване и 

застрояване на архитектурно-

историческия резерват Вароша – 

ДВ, бр. 73/1978 г. 

1

2. 
Останките от античния град 

Марцианополис край с. Река 

Девня, Варненско – 

- Заповед № 2698/28.12.1968 г. 

на МАБ 

- Наредба № 4 за 
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археологически резерват архитектурно-археологическия 

резерват Марцианополис – гр. 

Девня – ДВ, бр. 43/1977 г. 

1

3. 
Територията на античния 

град Никополис ад Иструм и 

принадлежащата му територия 

(с. Никюп, Великотърновско) – 

археологически резерват 

- Решение на КИК – ДВ, бр. 

24/1969 г. 

1

4. 
Територията на тракийския 

античен град Кабиле (с. 

Кабиле, Ямболско) – 

археологически резерват 

- Решение на КИК – ДВ, бр. 

24/1969 г. 

1

5. 
Древното селище 

„Дуросторум-Дръстър” на 

територията на гр. Силистра – 

археологически резерват 

- Разпореждане на БМС № 

627/28.12.1971 г. (необн.) 

- Наредба № 1 на КИК и МСА 

за архитектурния и 

археологически резерват 

„Дуросторум-Дръстър” – ДВ, бр. 

44/1976 г. 

1

6. 
Територията на античния 

град Одесос – Варна – 

археологически резерват 

- Разпореждане на БМС № 

76/21.05.1976 г. (необн.) 

- Инструкция № 1 за опазване 

на архитектурно-

археологическия резерват 

Одесос-Варна – ДВ, бр. 83/1975 

г. 

1

7. 
Централно историческо 

ядро на София, което обхваща 

площите на античния и 

средновековен град Сердика-

Средец – историко-

археологически резерват 

- ПМС № 36/01.06.1976 г. – 

ДВ, бр. 47/1976г. 

- Наредба № 2 на КК и МСА 

за опазване на историко-

археологическия резерват в 

центъра на гр. София – ДВ ,бр. 

11/1977 г. 
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1

8. 
Античен и средновековен 

град Пауталия-Велбъжд в 

центъра на гр. Кюстендил 

архитектурно-археологически 

резерват 

- Разпореждане БМС № 

16/21.02.1977 г. – ДВ, бр. 18/1977 

г. (ДВ, бр. 85/1977 г. изменение) 

- Наредба № 7 за застрояване 

и опазване на архитектурния и 

исторически резерват Пауталия-

Велбъжд – ДВ, бр. 77/1977 г. 

1

9. 
Територията на античния и 

средновековен град Августа 

Траяна-Верея в центъра на 

Стара Загора – археологически 

резерват 

- Разпореждане БМС № 

94/27.09.1977 г. 

- Наредба № 14 за 

археологическия резерват 

Августа Траяна-Верея – ДВ, бр. 

43/1978 г. 

 

2

0. 
Антична крепост”Августа” 

(с. Хърлец, Врачанско) – 

археологически резерват 

- Разпореждане БМС № 

193/03.12.1984 г. 

2

1. 
Античен комплекс 

„Абритус” – Разград – 

археологически резерват 

- Разпореждане БМС № 

193/03.12.1984 г. 

2

2. 
Територията на античния и 

средновековен град Деултум-

Дебелт (с. Дебелт, Бургаско) – 

археологически резерват 

- Разпореждане № 9 на МС от 

28.07.1988 г. – ДВ, бр. 64/1988 г. 

2

3. 
Местността „Сборяново” (с. 

Малък Поровец, Разградско) – 

историко-археологически 

резерват 

- Разпореждане на МС № 

19/08.12.1988 г. – ДВ, бр. 96/1988 

г. 

2

4. 
Местността „Яйлата” (гр. 

Каварна, Добричко) – 

археологически резерват 

Разпореждане на МС № 

1/07.02.1989 г. – ДВ, бр. 14/1989 

г. 
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Наложен е строг режим за проучване, съхраняване и защита на културните ценности в резерватите, който се 

спазва до началото на 1990-те години. В този дух е издържана и Наредба № 4 за буферните зони около 

резерватите (ДВ, бр. 77/03.10.1980 г.) – тя определя допълнителна защитена територия около резерватите 

(включително и археологическите) със същия ограничителен режим. Обявяването на археологически резервати е 

предшествано (и впоследствие съпровождано) от планови многогодишни проучвания в обекти като Сборяново 

край гр. Исперих, Кабиле край гр. Ямбол, Августа Траяна в гр. Ст. Загора, Никополис ад Иструм край с. Никюп, 

Великотърновско, Абритус при гр. Разград, Марцианопол край гр. Девня, Улпия Ескус при с. Гиген, Плевенско, и 

мн. др. На много от тези обекти проучванията се провеждат и чрез международни експедиции (български и 

полски, немски, български и британски и пр.). 

Продължени и разширени са археологическите проучвания от довоенния период и в редица специфични 

природни феномени – пещерите. С напредъка на праисторическата археология те отбелязват възход в края на 40-

те години на ХХ век. С формирането на Групата за палеолитни проучвания към АИМ – БАН стават факт и 

първите значими открития. През 1971-73 г. български и полски изследователи (от Ягелонския университет) 

откриват следи от културата на човека от средния и късния палеолит (43 000 г. ВР) в пещерата „Бачо Киро” край 

гр. Дряново. През 1984 г. започват и десетилетни българо-полско-френски палеолитни проучвания на пещерата 

„Темната дупка” край с. Карлуково, Луковитско, където са открити още по-ранни следи от човешката култура от 

палеолита (100 000 – 13 000 г. ВР). Археолозите получават ценно съдействие от членове на Българската 

федерация по спелеология. Сред характерните черти на палеолитните археологически проучвания в пещерите у 

нас е ранното навлизане на интердисциплинарни методи (в сравнение с археологическото проучване на други 

исторически периоди), които спомагат за разкриването на запазените там културни останки, които вече са 

унищожени на обекти на открито. Проучва се и известната пещера „Магурата”, Видинско, където са открити 

единствените засега праисторически монохромни рисунки у нас (най-ранните са датирани от халколита). 

Последователен изследователски интерес проявяват археолозите и към скалните християнски обители от 

средновековието (известни стават повече от 1000 обекта, разположени главно из карстови райони в 

Североизточна България). Сред тях са Ивановските скални църкви (Русенско) с техните стенописи – един от 

културните паметници на България в Списъка на ЮНЕСКО. Може да се твърди, че това ги прави едни от най-

известните в световен план наши пещерни обекти. От 1962 г. насам са изследвани и многобройните 

средновековни графити – рисунки и надписи, открити в ниши и пещери в м. „Средния камик” и „Говедарника” 

край с. Царевец, Врачанско, и мн. др. Като цяло изследванията на пещерите през периода допринасят за по-

пълното разкриване на човешката култура от най-древни епохи, както и за осъзнаването, че те са и важна част от 

културното и природно наследство на България, чиято нужда от специална закрила нараства с течение на времето 

(Стаменова, Жалов 2009). 

Продължава разширяването и на проекта „Археологическа карта на България” – значима дейност за 

опазване на археологическото наследство. Нов етап отбелязва провеждането на редица българо-полски 

експедиции между 1977 и 1982 г. в Благоевградския регион, започнали да прилагат „принципите на тоталното 

обхождане на територията”. Осъзнаването на необходимостта от поставяне на „съвременна научна основа на 

дейностите по изготвяне на Археологическата карта на България” довежда до създаване на „координационна 
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структура, която да разработи основните организационни и методически принципи за събиране и обработка на 

данни за археологическите паметници в България”. През 1988 г. към АИМ – БАН е създадена Проблемна група 

„Археологическа карта на България” (ПГ „АКБ”) под ръководството на М. Домарадски, където участват 

археолози от АИМ – БАН, НИПК, регионални и местни музеи. Към 1989-1990 г. Проблемната група постига 

налагането на „организационните и методически правила за работа по създаването на археологическа карта на 

България (АКБ)”. Чрез установяване и прилагане на общи критерии е извършен „анализ на потенциала на 

археологическото наследство на България и нивото на неговото проучване”. По данни от 1989 г. в страната са 

известни към 25 000 археологически паметници (при прогнозен брой 100-120 000). Археолози преминават 

обучение за „уеднаквяване на методиката на теренна работа”, въведени в употреба са и подробни „речници и 

тезауруси”, необходими в дейността по попълване на АКБ. На тази основа е обобщено „Ръководство за 

попълване на регистрационна карта за АКБ”, използвано при създаването на компютъризиран вариант на 

системата в началото на 90-те години на ХХ век (Нехризов). Така последователното развитие на АКБ способства 

за повишаване на цялостната ефективност на модела за опазване на археологическото наследство и в следващите 

периоди. 

Изтъква се, че през периода до 1989 г. „в условията на полицейска държава има тотален контрол над 

иманярството и трансграничния трафик на антики и показни акции срещу колекционери, които не са в близки 

отношения с управляващата номенклатура”, но ЗПКМ като цяло урежда и уравновесява интересите на 

участниците в тази дейност – държава, колекционери, местни музеи (Шентов, Тодоров, Стоянов (ред. съвет) 2007: 

196-197). 

 

„Застойният” период на социализма (краят на управлението на Л. Брежнев - 1978-1982 г.) се характеризира с 

„обща криза в съветския режим, нарастващи негативни тенденции в икономиката и извънредно увеличение на 

бюрократическия апарат” (Шубин 2007). Опити за преустройство на социализма към средата на 80-те години на 

ХХ в. са направени от новия съветски лидер Михаил Горбачов и обкръжението му. Респективно, подобни явления 

се мултиплицират и в сателитните източноевропейски държави. В държавното и партийно управление у нас на 

ръководни постове са поставени и млади, и с модерна нагласа кадри, а през 1987 г. е огласена „Юлската 

концепция” на Т. Живков за „цялостно преустройство на социализма” с намерение за по-радикални обществени 

промени в страната. (Развитието на световните събития не позволява тя да бъде осъществена.) 

Държавната политика за опазване на културното наследство „реагира” и със сериозен опит за стратегически 

подход към въпросите на културата. В началото на 1989 г. екип с ръководител проф. А. Джурова провежда 

изследването „Прогноза за развитието на художествената култура до 2010 г.” Определени са характеристики 

на „екстензивния социалистически модел на културно развитие” като: „свръхцентрализираното управление на 

културата; осигуряването на широк достъп до културни продукти; неефективното управление на ресурсите; 

широко разгърната, но еднообразна по форми на управление и финансиране мрежа от културни институти; 

несъответствия между търсенето и предлагането; изграждането на интелектуален елит, при който се 

сливат управленски и творчески функции.” Предвид предстоящите промени авторите очертават два принципни 

прогнозни варианта – „добър” и „лош”. „Добрият” сценарий включва „запазване на статуквото” в „режим на 
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икономии”. „Лошият” предвижда тотална промяна на модела при „друга концепция за целесъобразността, чиято 

логика изисква да се тръгне от приетите цели и да се върви към средствата за осъществяването им”, но при 

осъществяване на „дългосрочно планиране и политическа воля да бъде поставен въпросът за концепциите за 

култура и моделите на културно развитие”. Очертани са две паралелни концепции. Едната е „за високата, 

професионална, национална и представителна култура”, която „съответства на съществуващите практики”, а 

другата – за „културата на участието и потреблението, за културата като фактор за социална кохезия и 

общностно развитие”, при която се предполага оформянето на „институционална мрежа от нов тип 

организации” (Куюмджиева 2007: 293-297). 

През периода 1944-1989 г. в опазването на културното археологическо наследство в България е обособен 

„пирамидално-централизиран” модел. Провежданата „силна” и „ясна” държавна политика, която формира 

„концепцията за социалистическа национална култура” отделя значително място на археологическите ценности. 

Пълният държавен и партиен монопол и „класово-патрийния подход” довежда до изравняване на 

„партийността” с „народността”. Собствениците на по-значимите паметници на културата са първо 

държавата и след това – общините. Комитетът по култура е основна институция с пълни права и задължения по 

опазването на паметниците на културата. Недвижимите паметници са под опеката на НИПК, а дейностите по 

опазване на културното наследство из страната са в прерогативите на местната администрация – културните 

служби и отдели към общинските съвети наред с местните музеи (главно исторически и археологически). Отделят 

се големи държавни финансови средства за опазването на културното наследство. 

Преследвана е целта културните достижения да са масово достъпни за всички, за което е създадена „широка 

материална база”. Образователната държавна политика като цяло издига и нивото на знание и разбиране сред 

обществото за значението на културното наследство.  

Систематичното издирване, проучване, събиране, опазване и експониране на културните ценности в страната и 

зад граница, квалификацията на кадрите, финансовото и ресурсно обезпечаване и управлението на дейностите в 

тази сфера дават впечатляващи резултати. Преодолени са недостатъци на предишното частично (и донякъде 

спорадично) проучване. Установена и разширена е специализираната законова база. Нараства броят на музеите и 

на защитените движими и недвижими паметници.  

Според Статистическия годишник с данни за 1989 г. в НРБ има 217 музеи с различен профил, териториален 

обхват и статут. Сред тях най-многобройни са специализираните музеи (113), следвани от т. нар. 

„възпоменателни музеи” (59), общоисторическите музеи (45). България е на едно от първите места според броя на 

населението в сравнение с други социалистически страни (1 музей на 46 000 души). Всички те представят данни и 

експонати (с деклариран общ брой 4 623 770) за „историческия, културния, икономическия живот в България в 

миналото, а също така и техническото развитие и природните богатства на страната” (Кисьов 2004: 21-23). 

Музейната мрежа се стабилизира при „разкриването на окръжни исторически музеи” с нови и модерни сгради 

(Благоевград, Враца, Пазарджик, Хасково, Смолян, Шумен и др.) – една от „най-успешните дейности в тази 

насока” през разглеждания период. Организирани са „представителни изложби в чужбина”, главно покрай 

честването на 1300-годишнината на българската държава. Подготвени са висококвалифицирани музейни 
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работници, макар да няма разкрита специалност „музеология” в българските университети. Осъществява се 

специализирана научна и издателска дейност (Недков 1998: 181). 

Международно признат успех за културната политика на България е включването в Списъка на ЮНЕСКО за 

световното културно наследство на паметници от територията на България. Изтъква се също така, че културата на 

социалистическа България допринася за „развитието на общочовешката цивилизация” – тя „преработва и 

усвоява най-значителните културни постижения на останалите страни и народи” (Денчев, Василева 2010: 

273). Така е потвърдено (и донякъде реабилитирано) схващането, изказано от Богдан Филов отпреди 1944 г., за 

осъзнаването на българските земи като контактен регион на хилядолетни култури и за създадените тук културни 

ценности като неизменна част от общото европейско и световно културно наследство. 

Държавната културна политика по опазването на културното наследство генерира и проблеми, започнали да 

се проявяват след 1960 г. Сред тях са: 

първоначалното пълно отричане на частните колекции (особено за археологически ценности), залегнало в 

основите на социалистическото законодателство; 

налагането на „крайна идеологизация” в музейната (особено експозицонната) дейност. Това води до 

доминиране на „темите свързани с ролята на Българската комунистическа партия в най-новата ни история, 

преднамерено се разкриват и отношенията със Съветския съюз и т. н.”, от което пострадва „историческата 

достоверност”, допускат се „манипулация и произвол” и немалко музейни изяви „са част от парадни 

политически мероприятия, щедро финансирани от тоталитарната държава” (Недков 1998: 181). В тази връзка 

неконтролираното изработване на копия на известни съкровища (главно за представителни цели) също оказва 

негативно влияние; 

ускореното развитие на гъста музейна мрежа довежда и до създаване на музеи в непосредствена близост и с 

близък профил в столицата (като Музея за история на София и НИМ) (Русева-Слокоска (ред.) 1993: 37). Не са 

решени и проблеми на материално-техническата база (съотношението експозиционна спрямо фондова площ е 

176 000 кв. м към 35 000 кв. м, или 5:1 – обратно на световната практика), което не способства за качествена 

охрана, систематизация и профилактика на паметниците. Липсват и консервационни лаборатории и кадри 

(Кръстева 2003: 313-314). 

известен отрицателен ефект оказва и категоризирането на недвижимите паметници на културата – със 

световно значение, национално, местно значение и за сведение. Централизираният управленски модел за опазване 

на културното наследство дава приоритет на паметниците на културата със световно и национално значение по 

„престижни и пропагандни съображения, които, съчетани с монополизма в управлението на културата,... 

започват да работят срещу самото разбиране за същността на културното наследство”; 

към края на периода целевото финансиране за всички дейности по опазване на паметниците на културата е 

пренасочено в общия общински бюджет. Така при засилваща се централизация се стига до затворен кръг и „война 

на институциите” – общините се опитват да се избавят от отговорностите по опазване на паметниците на 

културата, смятани само за приоритет на Министерството на културата (Георгиев 2008: 18-20). 

сред най-важните негативни бъдещи последици е вече дълбоко вкорененото убеждение у отделния човек 

(започнало да се формира и в предишния период!), че само „държавата може и е длъжна да се грижи за 
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културата” (Денчев, Василева 2010, 280), което пък намалява (дори изключва) личната отговорност на 

гражданите към опазването на културното наследство. 

На базата на разгледаните данни, управленският модел за опазване на културното наследство на 

социалистическа България между 1944-1989 г. в обобщен вид е представен както следва (и графично изразен чрез 

Фиг. 5): 
 

Царство България / Народна република България (от 15.09.1946 г.) 

Територия: към 1989 г. – 110 994 кв. км 

Население: към 1989 г. – 8 989 476 души 

Основен закон: Търновска конституция (1879-

1947 г.)/ Конституция на Народната 

република България (06.12.1947 г.) /  

Конституция на Народна 

република България  

(18.05.1971 г.) 

Управление: Конституционна монархия/  

Народна република (от 1946 г.) 

Върховен представител: Цар / Регентски съвет с принц-

регент (до 09.09.1944 г.) и Регентски 

съвет от ОФ (1944-1946 г.); Народно 

събрание/ Президиум на НС (от 

06.12.1947 г.)/  

Държавен съвет (от 1971 г.) 

Изпълнителна власт: Министерски съвет 

Институции и организации, 

свързани с опазването на 

културното археологическо 

наследство: 

• Министерство на 

просвещението (до 1947 г.)/ 

Комитет за наука, изкуство и 

култура (1948-1954 г.)/  

Министерство на културата 

(1954-1957 г.)/ 

Министерство на просветата и 

културата (1957-1962 г.)/  

Комитет за култура и изкуство 



 203 

(1963-1966 г.)/ 

Комитет за изкуство и култура 

(1966-1977 г.)/ 

Комитет за култура (от 1977 г.) 

• Служба за недвижимите 

паметници към КК (от 1952 г.)/  

НИПК (от 1957 г.) 

• Отдели за култура в 

общинската/окръжна 

администрация 

• Национални музеи (АИМ – 

БАН, НИМ) 

• Регионални и общински музеи 

• АИМ – БАН 

• Исторически факултети на СУ 

„Св. Климент Охридски”, 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

(от 1963 г.), 

ПУ „Паисий Хилендарски” (от 

1972 г.) 

• Дирекция на Народната 

милиция/  

РИК – ПГУ на ДС /  

Шести отдел на VІ ГУ на ДС – 

МВР 

 
 

Представените данни доказват твърдението, че през периода 1944-1989 г. е достигнато високо ниво на 

ефективност на управленския модел на опазване на културното археологическо наследство в социалистическа 

България, а постигнатите значителни успехи в систематичното проучване, съхраняване и популяризация на 

археологическите ценности получават и международно признание. 

Горепосочените изводи са направени с пълното съзнание за това, че разглежданият период е все още 

неизследван изцяло и обективно, а настоящото изследване само предлага вариант в представянето на 

управленския модел за опазване на културното наследство. Според този вариант през периода 1944-1989 г. 

управленският модел на опазване на археологическото наследство достига най-високата наблюдавана досега 

степен на централизация, включително и като важна част от защитата на националната сигурност чрез 

създаването и дейността на специализирани силови структури (като РИК – ПГУ и 6-ти отдел на VІ ГУ – ДС). 
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Държавата е основният организатор на „тази специфична културна дейност”. Сред най-стойностните 

постижения от периода са нарастването на броя на музеите и създаване на музейна мрежа, на защитените 

движими и недвижими културни паметници, наред с „отпускането на значителни държавни средства за цялата 

система за опазване на културно-историческото ни наследство”. Успехите на страната ни в разглежданата 

област намират признание и от международни организации като ЮНЕСКО (Недков 1998: 180-181). 

Към края на 80-те години на ХХ век се проявяват все по-ясно настроения за цялостна обществена промяна и в 

България. Постиженията и недостатъците на управленския модел на опазване на културното археологическо 

наследство в социалистическа България способстват за окончателното утвърждаване на обществената представа 

за археологическите ценности като особено представителна и разпознаваема част от общото културно наследство 

с решаващата роля на държавата за опазването му. Това е наследството, с което българската културна политика 

посреща предизвикателствата на настъпващите промени след 1989 г. 

 

ГЛАВА ІV. РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ МОДЕЛ НА 

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА НА 

ПРЕХОД И УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

(1989-2011 г.) 

 

Глава ІV на настоящото изследване разглежда състоянието и развитието на модела за опазване на културното 

археологическо наследство в България след разпадането на Източноевропейския социалистически блок и в 

процеса на присъединяване към Европейския съюз. Отбелязани са по-важни изменения в законодателството за 

опазването на културните археологически ценности в новите условия. Представени са институционални 

механизми за опазването на културното наследство в други европейски държави с подобно на нашето (като 

Гърция, Турция, Албания) и различно състояние на културното наследство (като Великобритания). Въз основа на 

гореизложеното Глава ІV се разделя на следните подчасти: 

основни положения от европейски практики по закрилата на културни археологически ценности; 

промени в правната регламентация и институционалната рамка на управленския модел за опазване на 

културното археологическо наследство в България в прехода към установяване на демократично общество до 

присъединяването на страната ни към Европейския съюз (1989-01.01.2007 г.); 

анализ на съвременното състояние на модела за управление на дейностите по опазване на археологическото 

наследство според резултати от социологическо проучване – законова база, структура и функции (2008-2011 г.). 

 

1. Политики за опазване на културното наследство в други европейски държави 

Осъзнаването на ролята на културното археологическо наследство за формиране на националната идентичност 

е направено от много европейски държави още по време на Ренесанса, а неговата закрила е важна част от 

културната политика на всяка европейска държава. Различията в подходите по опазването на културното 

наследство са резултат от политическото и културното развитие на държавите в миналото и сега. Тук ще бъде 
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разгледана политиката по опазване на културното археологическо наследство в държави с различна историческа и 

политическа съдба, които най-общо оформят три групи: 

страни наследници на древни цивилизации (като Италия, Гърция, Турция, Франция, Испания и др.); 

страни със следренесансов културен възход (като Холандия, Белгия, Великобритания и др.); 

страни в различна степен на преход към демократично политическо управление и членство в Европейския 

съюз (като бивши социалистически страни от Източна и Средна Европа). 

Сред държавите от първата група се откроява южната ни съседка Гърция, чиято култура е безспорно призната 

за основа при формирането на европейската цивилизация. Законът за закрила на антиките и културното 

наследство е главният нормативен акт, определящ модела за опазване на гръцкото културно наследство. Според 

него закрилата на културното наследство обхваща определянето, изследването и документирането на културни 

паметници; предотвратяване на тяхното увреждане или разрушаване; адекватната им консервация и реставрация; 

осигуряване на обществен достъп до тях и използването им за образователни и художествени цели. За 

археологическото наследство в гръцкото законодателство се използват термините „културни обекти” 

(свидетелства за индивидуалното и колективно човешко развитие) и „паметници” (материални културни 

ценности на гръцкото културно наследство и обект на специална закрила). „Археологически обекти” са останки 

от антични паметници или селища на сушата или във вода. „Историческите местности” имат особено 

историческо, митично, фолклорно, художествено или архитектурно значение. „Антични паметници и антики” са 

културните предмети преди 1830 г., а недвижимите паметници, създадени до 1453 г. (т. е. от праисторическите 

епохи до късновизантийския период), представляват изключителна държавна собственост. „Недвижимите 

паметници” са неотделимо построени или закрепени на сушата или дъната на водните басейни (обявяват се за 

паметници на културата от министъра на културата и се публикуват в Държавен вестник) заедно с движимите 

ценности – неразделна част от тях. Паметниците до 1830 г. са априори законово защитени, а за съвременните 

предмети това става с решение на министъра на културата и съответни указания към структурите на митниците и 

полицията. Изготвянето и разпространението на репродукции на държавни културни паметници се разрешава от 

министъра на културата при заплащане на такса за фонд за археологически постъпления и експроприации. 

В Гърция физически и юридически лица могат да владеят движими културни паметници при спазване на 

условията за доброто им съхранение, а лицето не се обвинява и няма присъди за тежки престъпления и не е 

нарушавало законите за закрила на културното наследство. „Признаване качеството на колекционер” се 

получава от министъра на културата, което води до определени права и задължения при съхраняване на културни 

паметници, законовото им придобиване, движение и достъп за държавните органи. Министърът разрешава и 

търговията с антики от „търговци на антични предмети”, които трябва да отговарят на редица изисквания, при 

чието нарушаване разрешението може да се отнеме временно или постоянно. 

Държавни органи в областта на опазване на културното наследство са Съвет за културните паметници (с 11 

члена и председател съдия от държавния съвет и представители на изследователски и университетски центрове, 

на Националното сдружение на общините, археолози, архитекти и др.). Друга структура е Централният 

археологически съвет (17-членен), с компетенции относно античните паметници, археологическите обекти и 

исторически местности преди 1830 г. Двата съвета имат съвещателни функции по въпроси, засягащи защитата на 
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културните ценности. Министърът на културата създава и съвещателен 15-членен Съвет по музеите по различни 

въпроси на музейното дело в страната. 

Важни институции в южната ни съседка са и музеите – юридически лица, организации с идеална цел и пр. – те 

придобиват, съхраняват, регистрират, изследват и популяризират археологически, художествени и етноложки 

сбирки. Те се учредяват с разрешение на министъра на културата при налични сбирки от предмети, подходяща 

сграда, персонал и др. и необходимите средства. Дейността на музеите по придобиването, излагането, 

популяризирането на културни паметници се разрешава и контролира от културното министерство. 

Наказуемите посегателства срещу културното наследство са присвояване, укривателство, кражба, въоръжен 

грабеж на културен паметник с висока стойност от музей, склад или друго място за съхранение (лишаване от 

свобода до 10 г. по чл. 372 и 375 от НК). Наказва се и причиняването на щети на културен паметник – 

разрушаване, повреждане и замърсяване на експонирани паметници (лишаване от свобода от 2 до 3 г.) и 

недекларирането на културен паметник, който подлежи на деклариране или отчуждаване. Нарушаването на 

условията по опазване и съхранение на културни ценности може да доведе до затвор до 3 години. Изваждането на 

археологически находки без разрешение се наказва с лишаване от свобода до 10 г. Неразрешеното откриване на 

антични предмети, включително и с технически средства, се наказва с лишаване от свобода от 3 месеца до 3 г. 

Незаконният износ на културни паметници води до затвор от 10 г. Нарушаването на международните 

договорености за пресичане на нелегалното движение и прехвърляне на собствеността над културни паметници 

води до конфискация на предметите, значителна глоба, лишаване от свобода от 1 до 3 г. (Велчев и колектив 2006: 

120-126). 

Като държава с внимателно отношение към културното наследство, Гърция е сред малкото държави, приели 

нарочен Закон за борба с контрабандата на антики. Успешната дейност на Дирекцията за борба с 

контрабандата на антики към Министерството на вътрешните работи е призната и от международна организация 

като ЮНЕСКО в борбата за опазване на националното културно наследство от престъпни посегателства. 

Държава с малка европейска територия, но последователна политика по опазването на културното си 

наследство е Република Турция. Още в зората на съвременната си история тя дава примери за цивилизовано 

отношение в тази област (с традиции още от 70-те години на ХІХ век, както бе посочено в Глава ІІ). Известно е 

още, че с намесата на „бащата” на Турската република – Мустафа Кемал Ататюрк, са основани модерни музейни 

институции и са спасени от разрушаване и са реставрирани редица архитектурни и археологически паметници от 

османското и древното минало на страната (сред тях е и сградата от ХV век, където сега се намира Музеят на 

анатолийските цивилизации в столицата Анкара – един от най-интересните и богати археологически музеи в 

световен мащаб) (Temizsoy (ed.). На турска територия се намират многобройни уникални културни ценности от 

праисторически времена, хиляди антични и средновековни паметници с изключително значение за световната 

култура. В подкрепа на стремежа си на кандидат-член в Европейския съюз, наред с другите си постижения, 

турската държава широко прокламира и провежда агресивна рекламна кампания на системната си политика по 

проучване и опазване на културното наследство. Всички културни ценности са под държавна закрила, без разлика 

към коя епоха и вид култура принадлежат, а археологическото наследство е обект на грижливо отношение. От 

2003 г. Турция започва мащабна и (както по всичко личи – с внушително финансиране) кампания за опазването на 
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„турските” културни и исторически паметници на територията на бившата Османска империя, на която днес 

са разположени над 20 държави”. Като неин исторически приемник турската република се обявява за отговорна 

в грижата за културното й наследство. Сред амбициозните цели на Турция в това отношение е ислямски 

паметници от някогашната територия на Османската империя „да бъдат предлагани за включване в Списъка на 

ЮНЕСКО на световното културно наследство” (Денчев, Василева 2010: 360-361). Основна специализирана 

институция е Министерството на културата и туризма (http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2-14767/archeology. 

html). 

Престъпните посегателства срещу културното наследство се наказват строго, а борбата с тях (главно в 

областта на контрабандата и изпирането на пари) е сред задачите на Службата за борба с финансови 

престъпления – Министерство на вътрешните работи. 

Относително малко позната балканска страна в преход към демокрация е Република Албания. Днес тя прави 

усилия да синхронизира дейността си в опазването на културното наследство според установените добри 

практики. Законът за културното наследство (2003 г.) урежда декларирането, реда за проучването и опазването 

му на територията на Албания, отговорностите на специализираните организации и институции в тази област при 

създаване на централизирана база-данни за документиране и каталогизация на движими и недвижими културни 

ценности. Основна е ролята на Министерството на културата и туризма/ Младежта и спорта, Института за 

културни паметници, Института по археология. Създаден е и Директорат за културното наследство (1998 

г.), който цели: опазване на културното наследство „възможно най-ефективно” с оглед модернизацията страната 

и развитието на туризма; предоставяне на актуална нормативна информация за обществото; засилване на 

международното сътрудничество и търсене на различни възможности за финансиране. Сред функциите на 

Директората са: 

създаване на условия за изучаване и опазване на културното наследство чрез прилагане на стратегии, 

осъществяване на инфраструктурни и пилотни консервационни и реставрационни проекти за музейни центрове и 

обекти; 

осигуряване на адекватна квалификация на човешките ресурси; 

чрез международно / междуинституционално сътрудничество да „координира дейности по интегриране на 

ценностите на албанското културно наследство”; 

да „организира дейността по увеличаване на чувствителността на общественото мнение относно 

опазването на културното наследство”. 

В предотвратяването и пресичането на незаконния трафик на културни ценности важна роля имат 

митническите служби и правоприлагащите органи като Министерството на вътрешните работи при 

междуинституционално сътрудничество между отговорните организации 

(www.vasiltole.com/English/CultHeritLaw/CultlHerit Law-EN.html; Inkei 2000). 

Европейска страна, принадлежала към Източния блок, а сега – пълноправен член на ЕС е Република Унгария. 

В нормативната база по опазването на културното наследство влизат Законът СХL за закрила на културните 

ценности, музейните институции, публичните библиотечни услуги и образованието в сферата на културата 

(1997 г.) и Закон LХІV за закрилата на културните ценности (2001 г.). Тези актове утвърждават, че унгарските 
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културни ценности са част от световното културно наследство, незаменими източници на информация за 

миналото и подлежат на специална защита и опазване, както и на широк публичен достъп. Специализираното 

законодателство цели регулиране на регистрацията, опазването на културното наследство, създадено през 

хилядолетното културно развитие и осигуряване на обществен достъп до него; контрол и уреждане правомощията 

на институциите, отговорни за опазването и изучаването на културните ценности. Унгарското законодателство 

дефинира понятията „културни ценности”, „музейна институция”, „културна организация” и др. Определени са 

и „елементите от археологическото наследство” – следите от човешко съществуване на повече от 100 години. 

„Археологическото място” е географски очертана зона с елементи от археологическо наследство в техния 

първичен контекст. Описани са и вижданията за „археологическа находка” и „археологическа разкопка” и други 

понятия в специализираното законодателство в Унгария. Общ принцип е, че всички лица са длъжни да опазват 

културното наследство, символизиращо общите национални духовни и интелектуални ценности. Тяхната защита 

се осъществява от държавата във взаимодействие с други страни и организации съгласно приетите международни 

норми по опазване на културното наследство. 

Сред институциите, отговорни за неговото опазване, са Централният офис за закрила на културното 

наследство (създаден през 2001 г.) с девет регионални звена в страната, контролиран от Министъра на 

националното културно наследство. Офисът има контролни и административни функции относно собствеността и 

ползването на културните ценности, тяхното проучване, съхранение и популяризиране (включително и с 

търговска цел), реставриране и консервация и пр. Институции с базисна роля в опазването на културните 

ценности са музеите. Те са частни и държавни (разпределени по териториален принцип) и се образуват и 

закриват според законовите изисквания и с разрешение на Министъра на културата.  

Друг орган е Директоратът по историческото наследство, контролиран от Министъра. В правомощията му 

влизат: деклариране и прекратяване на защитен статус на културни ценности и движението им; издаване на 

разрешения за техния внос и износ и за археологически проучвания; разрешаване на спорни въпроси при 

определяне дали даден предмет е културна ценност. Ценности и колекции, които формират културното 

наследство и са извън публичните колекции или музеи, подлежат на деклариране и регистриране като защитени 

обекти според законово определени и конкретни изисквания. Собствениците на културни ценности са задължени 

да осигуряват тяхното съхранение, цялост и опазване. Консервационните, реставрационни и възстановителни 

работи също се разрешават от Централния офис. 

Всички археологически находки са собственост на държавата и по възможност елементите на 

археологическото наследство трябва да се съхраняват in situ, в техния оригинален контекст. Държавата може и да 

преотстъпва правото си на собственост върху археологически находки на музеи, управлявани и финансирани от 

държавата. Задължение на всеки, открил археологически предмети, е да ги предаде на съответния компетентен 

нотариус, който от своя страна предава находката в местния музей. 

Съществуват ограничения за износа на културни ценности от Унгария, главно за онези, които са на повече от 

50 години. Разрешения за износ (окончателен или временен) след протичане на съответната процедура се издават 

от компетентен държавен орган (Директорат). Забранен е внос на културни ценности в Унгария – предмет на 

престъпление или са изнесени от друга държава в нарушение на нейните закони, или фалшификати. 
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Финансирането на дейностите по проучване, съхраняване, опазване, експониране и пр. на археологически 

ценности е от бюджета на министерствата, които издържат държавните музейни институции, от Министерството 

на вътрешните работи (когато става въпрос за подпомагане на културно образование и публични колекции), от 

Министерството на културата, от правителствена фондация за закрила на културното наследство. Престъпленията 

срещу културни ценности са посочени в Наказателния кодекс на Унгария (раздел 216). Наказуеми са 

вандализмът на исторически документи и културни ценности и незаконното им използване, както и износът на 

културни ценности без нужното разрешение (Велчев и колектив 2006: 102-119). 

Пример за държава с либерално културно законодателство е Кралство Великобритания – тя спада към 

групата европейски страни с развит пазар на антики и произведения на изкуството. Тук са определени и признати 

национални приоритети в защитата на културното наследство, като: 

голямото значение на културното наследство в обществения и икономическия живот. Културното наследство е 

комплексна цялостна историческа среда на защитени обекти и архитектурни забележителности; необходимостта 

от разширяване сферата на защита на културното наследство (включват се още индустриални зони, исторически 

места, градини и пейзажи, бойни полета, модернистични сгради и пр.);  

разширяване на възможностите за обществен достъп до културното наследство и важността му в 

образователната система. 

В Обединеното кралство е създаден Лотариен фонд за наследството (целящ увеличаване приходите за 

финансиране на наследството и предоставяне на повече културни обекти, нуждаещи се от финансиране). 

Появяват се и нови управленски структури за наследството из цялата страна, засилва се и действието на 

регионалните културни стратегии. Сред културните приоритети на Обединеното кралство са: 

обновяване на програмите за закрила на културните паметници е важна част от дейността на компетентните 

държавни органи; 

повишаване на ефективността на сътрудничеството между местните власти и отговорните за наследството 

държавни органи; 

подобряване на взаимодействието между държавните, местните и частните структури в областта на 

културното наследство; 

оптимизиране на финансирането и политическите решения за ефективна закрила на културното наследство. 

Културните обекти от национално значение се определят по система от критерии Уейвърли (Waverley), която 

спомага за развитие на свободната търговия с културни ценности. Защитените културни обекти трябва да 

отговарят на един от критериите: да са свързани тясно с историята и националното битие; да имат изключително 

художествено значение; да имат изключително научно или историческо значение. Тази система обаче е 

критикувана като неефективна при опазване на културното наследство, особено що се касае до иманярството и 

търговията с материали от незаконни разкопки. В Англия правото на частна собственост е изключителен 

приоритет и в културното законодателство. Законът за старинни монументи и исторически места (1979 г.) 

определя наличието на „места с археологическо значение”. Всички дейности, които засягат археологическите 

останки подлежат на разрешение и е забранено използването на метални детектори. 
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Законът за съкровищата (1996 г.) се опира на вековната практика трежър троув (treasure trove) – 

откривателите на ценни метали и скъпоценности (злато, сребро) могат да придобият право на собственост над 

съкровище, след като съобщят на властите за него (Attorney General of the Duchy of Lancaster v G E Overton 

(Farms) Ltd 1982 1 – All England Law Reports, p. 524-533). В страната се развива активно професионална 

археологическа дейност при разпространено издирване на съкровища чрез метални детектори. 

Великобритания е сред големите световни центрове на търговия с произведения на изкуството и антични 

предмети (Jackson-Stops 1985). В регулацията на тази дейност се ограничава само износът на културни ценности 

от национално значение. Търговията подлежи на разрешение и сключените сделки се вписват в регистър към 

Министерството на вътрешните работи, а търговецът трябва да представи сертификат за произхода на 

предметите. 

Основните институции, ангажирани със закрилата на културното наследство са държавната администрация, 

регионална и местна, различни обществени организации. Сред тях е Департаментът по култура, медии и спорт, 

който провежда държавната политика в областта на културата, изкуствата, спорта, медиите, музейното дело и др. 

В страната има Национален архив на монументите (публичен архив на английското наследство, който включва 

най-значимите недвижими културни паметници); Инвентарна схема на сградите (постройки от специален 

исторически или архитектурен интерес); Списък на антични монументи; регистри на исторически бойни 

полета, на паркове и градини и пр. Вносът и износът на културни ценности подлежат на разрешение (отворено 

или специално) за обекти над 50 години от Департамента по култура, медии и спорт. В областта на 

правоприлагането в Обединеното кралство с посегателства срещу културни ценности (главно престъпления, 

свързани с контрабанда) се занимават и Кралските митнически служби. 

Великобритания е ратифицирала конвенцията на ЮНЕСКО за забрана на незаконния износ, внос и 

прехвърляне правото на собственост върху културни ценности, а като член на ЕС прилага и съответното 

законодателство в тази област (Велчев и колектив 2006: 87-101). В това отношение властите на Острова понякога 

показват добро взаимодействие при връщане на незаконно изнесени от други страни културни ценности (през 90-

те години са върнати от Великобритания ценности на Китай след категорично доказване на произхода и 

неправомерния начин на появата им в Обединеното Кралство и др.). 

Представените накратко европейски практики в действието на модели за опазване на културното наследство 

могат да очертаят най-общо два подхода: 

От едната страна са държави, където проблемите с опазването на културното наследство стоят особено 

остро. Те имат богато археологическо наследство в резултат на дългото си историческо развитие и сред 

основните принципи в културната им политика е неговата закрила главно чрез публичната власт при създаване на 

редица разрешителни режими. Установеният в тези страни модел в опазването на културното наследство е по-

скоро консервативен. „Стари” членки на ЕС, които се фокусират върху опазването на културното наследство са 

Испания, Франция, Гърция, Италия. От тях Италия е постановила защитата на своите културни ценности още в 

основния си закон – Конституцията. Други страни спазват принципа на защита на културното наследство в 

специализираната нормативна база като ръководна линия и приоритет. Държавата има изключителни права по 

придобиването на културни ценности и запазването им на своя територия. Съществуват многобройни 
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разрешителни режими за износа и разпореждането с културни ценности, както и установени (често сложни и с 

участието на различни органи) процедури за извършване на сделки с такива предмети (Велчев и колектив 2006: 

6). 

Към страните с богато културно наследство спадат и държави от Източна Европа в различен стадий на преход 

към демокрация и които в момента изпитват сериозни политически сътресения и икономически затруднения 

(техните културно-исторически ценности „захранват” пазара на антични предмети в Западна Европа и САЩ). 

Сред тях са България, Албания, Русия, Сърбия, Македония, Румъния и др. 

 

Като цяло посоката на нелегален трафик на антични предмети е ясно очертана: от страните в Източна Европа 

към страни от Западна Европа и САЩ, към продажбата им в аукциони и нумизматични къщи. Заплашените 

страни създават национално законодателство за опазване на културното си наследство, често инициират 

международни форуми за изработване на общ подход към проблема с незаконния трафик с културно-исторически 

ценности и ратифицират повечето договорености и конвенции за опазване на културното наследство. От значение 

е, че в посочените държави няма или е в процес на формиране легален пазар за антични предмети. Голяма част 

от престъпните посегателства срещу културното им наследство са предимно по поръчка извън страната. От 

голямо значение е дейността на правоприлагащите органи по предотвратяване и пресичане на престъпните 

посегателства срещу културното наследство – иманярство, кражби и разрушаване на паметници на културата, 

незаконни сделки и контрабанда (най-вече нелегален експорт на културни ценности – проблем от национално 

значение например за Гърция). 

От другата страна са главно високоиндустриализирани държави (Великобритания, Швейцария, Германия, 

Холандия, Белгия, Австрия и др.), които са се развили исторически по-късно и не притежават толкова богато и 

древно културно наследство както гореописаните. Принципно в тези страни действа либерален модел за опазване 

на културното наследство. Основа е правото на частна собственост върху културните ценности, но при спазване 

на стриктно установени критерии и контрол от страна на публични органи и редица автономни структури. Тук 

съществува традиционно утвърден официален пазар на антични предмети при сравнително голямо търсене на 

културни ценности. Толерират се частните и предприемачески подходи в защитата на културните ценности. 

Паралелно с публичната власт работят и многобройни автономни организации, сформирани на публично-частен 

принцип. Ролята на професионалните специализирани организации е голяма (в Обединеното кралство се приема 

определението за музей, дадено тъкмо от такава организация – Сдружението за музеи) (Христосков, Стаменова 

1999). Състоянието на пазара на антики в такива страни опосредствено стимулира износа на културни ценности 

чрез организацията на търгове и аукциони. Те се явяват приемащи на културни археологически ценности отвън, 

често и в резултат на престъпни посегателства. Някъде е слабо развито законодателството за опазване на 

културното наследство (например в Белгия); тези държави по-рядко участват в международните инициативи и 

срещи; обикновено партнират (когато го правят) неохотно по международни актове, касаещи връщане на 

незаконно изнесени културни археологически ценности. 
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Според изложените данни България е сред първия тип държави, макар напоследък да се наблюдават и опити за 

налагане на либерални законодателни постановки. От значение за развитието на управленския модел за опазване 

на културното археологическо наследство е открояването на успешните европейски практики, приложими за 

нашата страна. Необходимо е при това да се има предвид както членството на България в Европейския съюз, така 

и актуалната световна тенденция: да се преминава от закрила на културното наследство в рамките на определена 

държава към все по-активно прилагане на принципите на устойчиво развитие посредством многостранно 

международно сътрудничество (Велчев и колектив 2006: 4-6). На този кръстопът се оказва държавната културна 

политика и развитието на нов модел за опазване на археологическото наследство у нас в прехода към 

демократизация и пазарна икономика след 1989 г. насам. 

 

2. Правна регламентация и институционалната рамка на управленския модел на опазване на 

културното археологическо наследство в България в прехода към установяване на демократично общество 

и присъединяване към Европейския съюз (1989-01.01.2007 г.) 

Индикатор за края на десетилетното доминиране на СССР над Източна Европа е срещата в Малта през 1989 г. 

между двама от най-влиятелните политици на планетата – президентите на СССР – М. Горбачов, и на САЩ – Дж. 

Буш. Новата „съветска политика дава право на всяка страна от Източния блок сама да избира пътя си”. 

Следва бързото му разпадане, а източноевропейските държави изявяват своето „категорично ... намерение ... да 

се включат в западната блокова система – Европейския съюз и Северноатлантическия пакт” (Баева 2005). 

Насочеността към европейска интеграция и влошаването на стопанската ситуация в България определя и 

промените в политиката по опазване на културното наследство. Като проекция на цялото обществено и 

икономическо устройство на страната ни управленският модел за опазване на културното археологическо 

наследство също претърпява значителни промени през 17-те разглеждани години на преход към демократично 

общество и пазарна икономика. Наследството на културната политика на държавния социализъм в България до 

1989 г. включва: 

„подробна нормативна уредба по въпросите за опазване на културно-историческото наследство и 

развитието на музейното дело; 

обширна материална база в столицата и страната; 

силно централизирана система за управление на културата” при осигурено държавно финансиране, макар и 

подчинено на класово-партийни критерии (Денчев, Василева 2010: 282-285). 

установена практика на правоприлагаща и правоохранителна дейност на МВР чрез специализираните си 

органи (като РИК – ДС) в защита на културното наследство. 

Според известна и порочна наша традиция в еуфорията на новото време голяма част от достиженията на 

предишната държавна културна политика са отречени: сред многобройните примери в настъпилата „обстановка 

на зле прикриван хаос” е преустановяването след 1991 г. на дейността на културно-историческото разузнаване и 

закриването на отдел 14 на ПГУ – ДС (Благоев 2002: 251) и на Шести отдел на VІ ГУ – ДС (Иванов 2004). Така се 

потвърждава тенденцията, че в период на криза „неминуемо се стига до отрицание на съществуващата 

подредба в организацията на системата за защитата на реда и сигурността” (Симеонов 2004: 263-264).  
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Драматични промени след 1989 г. разтърсват из основи обществата в България и други източноевропейски 

страни и ги отварят към и за света. Наблюдава се неяснота и обърканост в много области от обществения живот – 

една от най-сериозните последици е разрушаването на досегашната ценностна система, подменена с 

неконтролируем стремеж към материално благополучие. Установяването на демокрацията, съпроводено от 

икономически затруднения и провеждане на реформи с висока социална цена при нарастване на безработицата в 

цели отрасли и региони, довежда до увеличаване на нивото на общата престъпност и формирането на 

организирани престъпни образувания, където участват все повече български и чужди граждани. Обект на подобна 

дейност неизбежно е и културното наследство, а сред най-застрашените му елементи са именно археологическите 

ценности.  

Подбрани статистически данни фиксират посегателствата срещу културното наследство (главно иманярство) 

така: 

 

Година Брой регистрирани 

престъпления 

2000 368 

2001 349 

2002 298 

2003 280 

2004 224 

2005 204 

2006 206 

 

 

 

За тези негативни процеси спомагат редица фактори като: 

несъвършенствата в установения модел за опазване на културното ни наследство и сред тях – „занемареното 

документиране и контрол на дейността”, разединените позиции на археолози, музейни работници и 

интелигенция „по отношение на принципите на опазване на културното наследство (скандали, работа за 

големи колекционери и пр.)” и пр.; 

тези престъпления са латентни, с широк спектър на проява (легални и нелегални) и без „видимо проявление в 

обществото и непосредствени вреди за отделната личност, което води до по-голяма търпимост на 

обществото и властите към тях”; 
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рязкото увеличаване на броя на висшите учебни заведения в страната (някои със съмнителна легитимност), 

които предлагат обучение в областта на археологията, културологията, изкуствознанието и т. н., води до 

пренасищане на трудовия пазар в страната с повече или по-малко квалифицирани кадри. Специалисти, които не 

намират реализация в установения модел за опазване на културното наследство, изцяло доминиран от държавата, 

често са под прицела на престъпни групировки, специализирани в посегателства срещу културни ценности – те 

подпомагат финансово немалко студенти и специалисти срещу използването на знанията и уменията им за 

престъпни цели. 

Стара истина е, че останките от културата на миналото са обект на засилен интерес от страна на 

организираната престъпност, защото търговията и сделките с антики и предмети на изкуството са сполучлив 

начин за влагане на средства и получаване на огромни печалби в кратки срокове (а тази организирана 

престъпност е сред най-рано обособените в сравнение с други видове). Престъпните посегателства срещу 

културни ценности (кражби от музеи, археологически резервати, храмове, частни колекции и антиквариати, 

незаконни сделки и контрабанда с тях) се утвърждават като приоритетно занимание на големи групи от хора, а 

иманярството (главно поръчковото) се професионализира и превръща в поминък за населението на цели региони 

от страната (особено погранични) – посочван е брой на действащите иманяри между 100 000 и 250 000 души с 

добра организация и мобилност. Все повече се използват съвременни технически съоръжения (металотърсачи и 

земекопни машини) в съчетание с привидно законни дейности (обработка на земята под формата на аренда или 

кооперация, закупуване на земеделски имоти, мабащно строителство и др.). Смята се, че повърхностният 

културен слой е преровен над 80%, а в някои фрапиращи случаи се стига дори до почти цялостно унищожаване и 

на защитени обекти (такава е нерадостната съдба на археологическия резерват Рациария, Видинско). 

Сериозна заплаха са вътрешният и особено външният нелегален трафик и пазар на археологически ценности, 

за който са известни частични данни: 

Година Брой разкрити опити за износ 

от Агенция Митници: 

2003 17 (1 799 бр.) 

2004 12 (517 бр.) 

2005 16 (4 435 бр.) 

2006 15 206 (6220 бр. + 66 кг монети и 

предмети) 

 
 

Основните направления на трафика на културни ценности се определят към антиквариати и аукциони в 

Германия, Великобритания, Холандия, САЩ, Канада и др. Улесняването на този вид престъпна дейност е 

подпомагано от „опростената процедура на легален внос на антики с български произход”, особено след 

влизането на България в ЕС (и впоследствие – след присъединяването към Шенген!). Ефективното 
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противодействие изисква необходимостта от „налагането на механизъм за селективни проверки и по-добра 

координация между държавните органи” (Шентов, Тодоров, Стоянов (ред. съвет) 2007: 197-207). 

Престъпните образувания са устойчиви, със солидно изградена йерархична структура и функционално 

разпределение на задълженията; интегрират се в международните престъпни структури, проявяват монополизъм 

на местно и национално равнище; имат осигурено финансиране от друга престъпна дейност, съвременна 

техническа и комуникационна обезпеченост. В специализирани изследвания се посочва типов модел за тази 

престъпна дейност: 

„добре организирани групи (средно от 8-10 души); 

детайлно разграничаване на основните престъпни функции, включващи посредници и укриватели; 

организиране на специални места за реализиране на изкупуването на предметите”. 

Описвани са няколко етапа на престъпна дейност: „откриване на подходящ обект”, създаване на организация 

за „изнасяне на получените ценности от страната”, последвани от „рециклиране на получените от 

продажбата на ценности пари”. Организираните престъпни групи прилагат и похвати като:  

„директни заплахи срещу служителите от специализираните звена, водещи борба срещу контрабандата на 

национални ценности и срещу членове на семействата им; 

„купуване” на журналисти и прокарване на определени оклеветяващи служителите материали, стигащи до 

опити за политизиране на извършените по същество криминални престъпления; 

често се практикува и смяна на лицата, осъществяващи каналите на контрабанда през граница”. 

Получените средства от незаконния бизнес с културни ценности се реинверстират в страната – с тях се 

закупува съвременна електронна техника за издирване на археологически находки или се използват за 

корупционни цели. Въз основа на посочените признаци е представян схематично вариант на функционален модел 

на тази престъпна дейност (по Недев 2005: 70-74, 217): 

 

Тези негативни явления имат разрушителни последици за културното археологическо наследство – стига се до 

заличаване на съществена част от националната култура, памет и достойнство на българите, което засяга тежко и 

в дългосрочна перспектива цялото ни общество. В опасност е и световното културно наследство, защото 

ценността му е в неговото запазване и експониране в контекст със средата, в която е създадено – природна, 

историческа, социална. В този смисъл посегателствата срещу културното наследство се разглеждат като едни от 

най-опасните и с най-тежки последици престъпления срещу човешката култура по принцип. Този нерадостен 

факт е отбелязван нееднократно – посочвана е и нуждата от активното включване на медиите и политиците в 

борбата с този специфичен незаконен трафик. А през 90-те години ЮНЕСКО призовава към „изключителна 

предпазливост от страна на музеите, на колекционерите и търговците” при обмен на културни ценности. През 

началните преходни години у нас не са налице адекватни организационни и икономически решения от страна на 

държавата, а действието на модела за опазване на културното наследство се движи повече по инерция от 

миналото и не функционира ефективно при отслабване на тоталното държавно доминиране в културната област. 

Гражданското общество започва да се активизира – образуват се неправителствени организации, частни 

културни институти и организации (включително и с музеи) с претенции да се занимават със събиране, 
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популяризиране и опазване на културното наследство в България. Потисканото досега частно колекционерство 

набира скорост, макар и все още без ясно правно уреждане на подобен вид отношения между колекционерите и 

държавата (Кръстева 2003: 125-333).  

Като цяло се наблюдава и постепенно увеличаване на броя на музеите в страната: през 1991 г. те са 212 (от тях 

47 исторически), а през 1995 г. – вече 226 музея (53 от тях са исторически). Първоначално се наблюдава спад в 

броя на посетителите в музеите – през 1991 г. те са 2 535 000, а през 1995 г. – вече 3 156 000. Ново явление е 

създаването през 1993 г. на Българската музейна камара – структура, подобна на браншови организации в Италия, 

Франция, Англия и други по-напреднали в демократичното си битие държави. 

Въпреки настъпилата криза и забележимото оттегляне на държавата от контрол върху тази сфера не може да се 

твърди, че отговорните структури и организации наблюдават изцяло безучастно случващото се с културното 

наследство у нас. И това проличава още в първите законови актове и институционални промени в 

преустройството на модела за опазване на културното наследство след 1989 г.  

 

Сред приоритетите в областта (главно в дейността на музеите) са посочвани: „изменения на нормативната 

база; създаване на национални механизми за информация; преструктуриране на наличните ресурси и осигуряване 

на нови източници на приходи; изучаване на опита на други държави; осигуряване на условия за консервация и 

реставрация на движими паметници на културата; организиране на научни изследвания; реклама и пропаганда; 

активизиране на участието на българските музеи в международните програми и изяви; помощ за поддържане и 

развитие на материалната база на българските музеи и галерии и въвеждането на съвременни технологии за 

работа” (Недков 1998: 181-189). 

Законовата база след 1990 г. се определя от съвременната, четвърта поред Конституция на Република 

България (ДВ, бр. 56/13.07.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/06.02.2007 г.), приета от VІІ Велико народно 

събрание, съставено след проведени избори (при сигнали за нарушения, но признати за редовни). Конституцията 

от 1991 г. е определяна от изследователи като „рожба на революционния порив, на желанието да се отхвърли 

тоталитарното управление на страната”. Още в Преамбюла си Конституцията постановява зачитането на 

общочовешките ценности (търпимост, равенство, справедливост), правата на личността, достойнството и 

сигурността й в стремежа за създаване на съвременна демократична, правова и социална държава като израз на 

идеологията на либералната демокрация. Според Чл. 1 България e „република с парламентарно управление и 

цялата държавна власт произтича от народа” при върховенство на закона и принцип за разделение на властите 

(законодателна – Народно събрание; изпълнителна – Министерски съвет; съдебна власт, които се предполага да 

се контролират взаимно). Обявен е политически плурализъм, неприкосновеност на частната собственост и 

свободната пазарна инициатива, свобода на словото, мисълта и съвестта. Държавен глава е Президентът. 

Посочено е, че държавата има сред приоритетите си и културното археологическо наследство: „природните и 

археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост” (Чл. 18, ал. 1). 

Сред прокламираните отговорности на държавата е да „се грижи за опазване на националното историческо и 

културно наследство” (чл. 23). Изразената постановка в основния закон на страната от най-високо ниво 

потвърждава водещата роля на държавата в модела за опазване на културното наследство (http://politolozi.com). 
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Изследователи посочват, че влияние „върху държавната политика за културно-историческото наследство, 

осъществявана от началото на 90-те години на ХХ век до наши дни оказват засилващите се интеграционни 

процеси за Обединена Европа, демократизацията и либерализацията на българската държавно-политическа 

система, както и глобалните тенденции за преструктуриране на световната геополитика, съобразно културни 

критерии” (Денчев, Василева 2010: 318). Неизбежно тези процеси се отразяват и на модела за опазване на 

културното археологическо наследство. 

С учредяването на Европейския съюз (ЕС) през 1992 г. започва интеграция между държавите членки и 

разработване на предприсъединителни стратегии за бъдещи членки (сред тях и източноевропейските и 

балканските държави). С разширяването на ЕС към края на 90-те години се оформя разбирането за „общо 

европейско наследство”, което включва културните богатства и на източноевропейски народи, сред тях и на 

българите. 

Необходимо е да се изтъкне, че дейностите в областта на културата не са на преден план според позицията на 

ЕС: „културата е приоритет на всяка отделна държава-членка на ЕС, но не и на ЕС като цяло”. Този принцип 

е потвърден и в преговорна глава 20 „Политика в областта на културата и аудиовизията” в предприсъединителния 

процес за България (културната политика е само с пожелателна хармонизация). Но културата се смята за „едно 

от основните средства за комуникация и сближаване на модерните общности” и са осъществени редица 

насърчителни културни програми на Европейската комисия и Съвета на Европа. През 1993 г. България подписва 

Европейското споразумение за асоцииране. Сред постановките му се изтъква и необходимостта от „опазване и 

възстановяване на културни паметници и старини, организиране на културни изяви с европейско измерение”. 

Пътят към евроинтеграция за страната ни минава и през приемането на специфични документи, засягащи 

действието на модела за опазване на културното наследство в новите условия. Сред тях са: 

Европейска културна конвенция от 1954 г. (ДВ, бр. 70/27.08.1991 г.) – документ, който установява 

„провеждане на политика за съвместни действия за опазване на европейската култура и насърчаване на 

развитието й”. България като страна по тази конвенция се ангажира с предприемане на мерки за опазване, 

насърчаване развитието на националната си култура и популяризирането й като част от общоевропейското 

наследство; 

Европейска конвенция на Съвета на Европа за опазване на археологическото наследство (приета в 

Париж, 1954 г., и допълнена през 1992 г. (ДВ, бр. 30/09.04.1993 г., нова редакция ДВ, бр. 70/ 10.08.2004 г.) – 

основополагащ документ за формирането на съвременния управленски модел за опазване на археологическото 

наследство у нас. Наред с определянето на понятието за археологическо наследство (посочено в уводната част на 

настоящата работа) и опазването му в оригиналния му контекст на създаване и откриване, археологическото 

наследство се определя „като източник на колективна памет и като средство за исторически и научни 

изследвания”. Интересът към проучването му нараства предвид ролята му за утвърждаване на разбирането за 

обща европейска културна идентичност (особено при представянето му със съвременни визуални средства на 

музейната експозиция, на място – в резерватите, или в съвкупност с други обекти, публикации, интернет сайтове 

и пр.). Тук се отбелязват мерките за неговото опазване и консервация, осигуряване на съответно финансиране на 

дейностите по проучване и опазване, събиране и разпространяване на научна информация, връзките с 
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обществото, предотвратяване на незаконни разкопки и движение на археологически ценности, техническа и 

научна взаимопомощ и др. Като все по-голямо предизвикателство се очертава опазването на непроученото 

археологическо наследство. Освен традиционната заплаха от иманярство се прибавят и мащабни строителни 

инфраструктурни проекти, които цялостно променят околната среда, за което Конвенцията посочва 

необходимостта от поддържане на бази данни и подробна описателна документация в тясно сътрудничество с 

административните власти и осъществяване на ефективен контрол. Археологическото наследство е смятано все 

повече за „важен елемент от европейската културна идентичност”, което изисква постоянното привличане на 

общественото внимание. Появяват се и се използват други (освен държавните дотации) начини за финансиране на 

културни дейности в сътрудничество с международни и местни структури. 

Моделът за опазване на културното наследство се развива и с приемането от България през 2005-2006 г. на 

Регламент № 3911/1992 г. за износа на културни ценности и Директива на СЕ № 93/7 за връщането на 

незаконно изнесени от страните членки културни ценности. Според тях всяка засегната държава може да 

започне съдебно производство и да определи иск за връщане на незаконно изнесени от територията й движими 

културни ценности с характеристики на национално богатство. 

Законова основа на противодействието на трафика на културни ценности е посочената Конвенция на 

ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на 

правото на собственост на културни ценности (ДВ, бр. 44/27.05.2005 г.). Подписалите я държави „се 

задължават да осигурят вътрешен механизъм за контрол на износа на културни ценности”. Членките на ЕС 

контролират движението на културни ценности по външните граници на общността, описани в 19 категории на 

единната митническа тарифа с въведен единен образец на паспорт и пр.) и регламентирана процедура по връщане 

на незаконно изнесени национални съкровища в страните от общността. Държавите в ЕС съдействат и за връщане 

на крадени културни ценности при „овъзмездяване на добросъвестния притежател”, често оказал се „само 

последната брънка от дългата верига на организираната престъпност” (Денчев, Василева 2010: 282-290, 317). 

Генералната спогодба за търговските и митническите тарифи (ГАТТ) формира общ механизъм за контрол 

на нелегалния износ и внос. 

Концепцията за устойчиво развитие на ООН от 1987 г. формулира, че „устойчивото развитие е 

развитието, което задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава възможностите на бъдещите 

поколения да задоволяват своите нужди”, включително и културни такива. Общите и взаимодействащи 

принципи за устойчивост целят осигуряване на непрекъсваемост на процеса на развитие при нарастване на 

интензивността му и съхраняване на природната среда, икономиката, социалния и човешки капитал, както и 

културното наследство. 

Опит за формиране на цялостна нормативна рамка за природния и културния аспект на Европейския ландшафт 

е Европейската конвенция за ландшафта от 2004 г. (ДВ, бр. 94/22.10.2004 г., в сила за България от 01.03.2005 

г.). Тя определя съществуването на единен ландшафт (територия със специфичен облик в резултат на съчетание 

от природни и човешки фактори). Целта е съхраняването на този тип европейско културно и природно 

наследство, което определя облика на общоевропейския ландшафт и до момента е недостатъчно защитено от 

законодателството на ЕС. Подписалите я страни се стремят към хармонизиране на националните си и местни 
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политики за териториално развитие за опазване и управление на европейския културен ландшафт. Конвенцията се 

базира на осъзнаване на ценността на всички компоненти на ландшафта и значението им за осигуряване на 

качество на живот на хората, както и на активната роля на обществото във възприемането и управлението на 

ландшафта, включително и в трансгранични региони. С признаването на равнопоставеността на природния и 

културния аспект се налага и необходимост от ревизия на нашето законодателство в тази посока 

(http://chm.moew.government.bg). 

Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото от 

2005 г. формира „разширена, интердисциплинарна концепция за културното наследство като ресурс за 

устойчиво развитие и качество на живот в едно непрекъснато развиващо се общество”. Тук е направен опит за 

определянето на „общо европейско наследство” и са конкретизирани мерки за икономическото му използване за 

постигане на устойчиво социално развитие при осъзнати обществени отговорности и осигуряване на достъп до 

културното наследство в условията на съвременното информационно общество. 

С приемането на тези важни общоевропейски документи е даден тласък за разработване на ново 

специализирано законодателство у нас. Остарялата и противоречива нормативна рамка на модела за опазване на 

културното наследство не отговаря на новата действителност. Със съдействието на европейски експерти и 

специалисти от МК са изготвени редица документи за състоянието и перспективите на държавната културна 

политика у нас и „необходимостта от съобразяването й с международните конвенции и препоръки”. Един от 

тях е т. нар. „доклад Ландри” – дело на екип от Съвета на Европа и Института по културознание – „Културната 

политика на Република България 1990-1995 г.” Тук са анализирани съществени проблеми на културната политика 

– „извършващата се децентрализация, намаляващото държавно финансиране и търсенето на източници за 

извънбюджетно подпомагане на културните институции, проекти и дейности; негативното отношение и 

недостатъчната убеденост на интелигенцията в необходимостта от извършващите се промени; липсата на 

координация и връзка на Министерството на културата с другите държавни институции и културните 

институции в страната; липсата на очертани приоритети в културното развитие;... липсата на икономически 

условия, които да позволяват прилагане на предприемачески подход към културата и изкуствата; липсата на 

опит и умения за работа с европейски програми и проекти” и пр. Докладът отправя препоръки за актуализиране 

на културната политика според налагащата се пазарна икономика, където МК трябва да стане „институция с 

координиращи функции, за сметка на чисто административните” при активизиране и на дейността на 

гражданското общество. Посочва се и необходимостта от „насърчаване на международното сътрудничество и 

обмена на опит, който може да бъде съобразен с българските специфични условия” чрез стимулиране на 

пазарни механизми във функционирането на модела за опазване на културното наследство. Сред тях е и 

необходимостта от „разширяване на възможностите за развитие на културен туризъм, ... на нетърговския 

културен обмен между България и страните в рамките на ЕС; опазване на културното наследство на България 

като част от европейската културна памет” при запазване на националните и регионални културни 

характеристики наред с формирането на общоевропейска принадлежност (Денчев, Василева 2010: 293-307). 

Нарастването на значението на връзката туризъм – културно наследство в модела за опазването му намира 

отражение за известен период и в структурните промени на Министерството на културата, посочени по-нататък. 
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Основен специализиран нормативен акт продължава да е Законът за паметниците на културата и музеите. 

Той търпи многобройни промени (ДВ, бр. 29 от 11.04.1969 г., в сила до м. април, 2009 г.), оценявани като 

„половинчато решениe” за съществуващите проблеми. Изменени са названията на специализираните институции 

– централни и местни. Разширено е разбирането за „паметник на културата” – тук влизат предмети с научна и 

художествена стойност, архивни документи и паметници с информация за важни исторически събития и процеси 

и изтъкнати личности; съвременни произведения на изкуството след включването им в музейни фондове. 

Съгласно препоръките на ЕС се преструктурират и музеите – „научни и културно-просветни институти, 

които издирват, изучават, събират, придобиват, съхраняват, документират и популяризират паметници на 

културата” (чл. 7). Музеите трябва да отговарят на условията: да притежават движими културни паметници, 

които дават възможност да бъдат представяни като експозиция пред публика; да разполагат със сграден фонд с 

условия за тяхното опазване и публичното им представяне; да имат постоянен източник за финансиране на 

дейността. През 2000 г. са изградени регионални музеи, галерии и библиотеки като юридически лица на 

бюджетна издръжка – основните „свързващи звена между централните и местните власти по отношение на 

осъществяване на държавната политика за културно-историческото наследство”. Те са със „смесена 

подчиненост и финансиране” – от държавния бюджет централно и от местните общини. Методическото 

ръководство осъществява Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства (после – Дирекция) 

към МК, а научното – АИМ – БАН (Велчев и колектив 2006: 22-23). 

Министерският съвет създава и закрива националните, а министърът на културата – общинските музеи. 

Юридически и физически лица вече „могат да създават музеи, музейни сбирки и колекции от произведения на 

изкуството, предмети с научна и художествена стойност и природни образци” по ред, установен с наредба на 

министъра на културата. Опит за завишаване на контрола е изискването собствениците на „предмети, имащи 

качество на паметници на културата да ги декларират по установен от министъра на културата ред”, след 

което те могат да търсят държавна помощ. 

АИМ – БАН разрешава провеждане на разкопки на български екипи при съгласуване с Министерството на 

културата. Чужди институти и изследователи получават разрешение за разкопки от Министерския съвет (Недков 

1998: 181-189). Съгласно чл. 15 от ЗПКМ издирването, организацията и редът за провеждане на теренни 

проучвания на археологически обекти в България се урежда от отделен Правилник за провеждане на теренни 

археологически проучвания в Република България (ДВ, бр. 12/07.02.1997 г.). Посочени са видовете теренни 

проучвания и техните етапи. Подробно описан е разрешителният режим за провеждането им (чл. 4, 6). 

Организацията, координацията и контролът върху археологическите изследвания се извършва от АИМ – БАН, 

съгласувано с Министерство на културата (чл. 7, 8 от Правилника). 

Въпросите по съхраняването и експонирането на откритите при археологически разкопки ценности решава 

министърът на културата (чл. 16 на ЗПКМ). Глава 5 разглежда опазването на паметниците на културата. Посочено 

е, че собствениците на паметници на културата са задължени „да ги поддържат в добро състояние и да 

уведомяват специализираните държавни и общински органи за повреди по тях или за действия спрямо тях, 

които нарушават закона”. Според новия вид на чл. 26 „музеите стопанисват паметниците на културата, 

съхранявани в техните фондове, съгласно нормативните актове, издадени от министъра на културата. Всички 
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движими паметници на културата от национално значение се включват в Националния музеен фонд” със статут, 

определян с наредба на министъра на културата и регистър, воден от НЦМГИИ. 

Опит да се насърчат дейности по опазване на паметниците на културата е направен в чл. 29 – „средствата, 

отпуснати или дарени от частни лица или организации за извършване на изследвания, консервационни дейности, 

опазване и охрана на паметници на културата, се приспадат от облагаемия доход”. Финансови ползи се 

предвиждат и при закупуване на културни ценности и деклариране на колекции и музейни фондове. 

Държавата отново е в правото си „да отчуждава недвижими паметници на културата, ако имат голяма 

стойност като исторически паметници или голямо значение за националното културно развитие”. Завишена е 

степента на наказанията – налагат се глоби между 10 000 и 100 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, 

„за иманярски разкопки и други нарушения”. 

Пряко свързани с допълнения ЗПКМ и евроинтеграцията на модела за опазване на културното наследство са 

актове, които уреждат разрешителния режим по притежанието, ползването и движението на културни ценности в 

България. Сред тях е НАРЕДБА за износ и временен износ на движими паметници на културата (ПМС № 

281/18.10.2004 г. – ДВ, бр. 96/29.10.2004 г., посл. изм., ДВ, бр. 14/ 14.02.2006 г.). Тя разглежда реда за износ на 

културни ценности, необходимите разрешения и процедури, както и контрола на движението на паметници на 

културата. 

С НАРЕДБА № 1 за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, 

собственост на юридически и физически лица на министъра на културата (обн. ДВ, бр. 13/08.02.2005 г., изм. и 

доп., бр. 33/15.04.2005 г.) е уредена процедурата по деклариране и регистрация на паметници на културата и 

тяхната оценка. 

 

Сред новосъздадените норми, стремящи се към съобразяване на модела за опазване на културното наследство 

с препоръките на европейските експерти, е Законът за закрила и развитие на културата – ЗЗРК (обн. ДВ, бр. 

50 от 01.06.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 13/16.02.2010 г.). ЗЗРК е приет след широко обществено обсъждане – нова 

тенденция в културното законотворчество, наложила се с течение на времето при разработването и на следващи 

нормативни актове. Внимание е отделено на мястото и дейността на държавата по отношение на културата и 

тенденцията към децентрализация при управлението на културата наред с въвеждането на пазарни принципи. 

ЗЗРК определя основни принципи на националната културна политика: „опазване и обогатяване на културно-

историческото наследство, съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи; закрила на 

националната културна идентичност и културата на българските общности в чужбина; насърчаване на 

културното многообразие при съхраняване единството на националната култура; поощряване на 

дарителството, меценатството и спонсорството в областта на културата; развитие и усъвършенстване на 

образованието в областта на изкуствата и културата” (чл. 1, 2). Постановява се демократизъм, 

децентрализация и равнопоставеност на културната политика. Културните организации, които „осъществяват 

дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности” при различна форма на 

собственост (чл. 3, 4). Държавният орган, провеждащ „политика за закрила и развитие на културата”, е 

Министерството на културата (чл. 14). Финансовото подпомагане на културата се изразява и в създаването на 
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Национален фонд „Култура” (чл. 24) за осъществяване на „проекти и програми с национално, международно и 

общинско значение за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, 

както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство” (чл. 31). Наред с насърчаването 

на културното многообразие се акцентира и на единството на собствената ни национална култура и идентичност 

при създаване на единна законова база по европейски критерии. Редица недостатъци налагат чести промени през 

годините на ЗЗРК – неясни данъчни облекчения, насърчаване на дарителството, меценатството и 

спомоществувателството за култура, липса на равнопоставеност между обявените принципи на културната 

политика, неизяснен статут на културните частни организации. Като цяло този закон допринася за 

актуализирането на модела за опазване на културното наследство и създава възможности за проекти на ЕС – 

такива са програмите „Рафаел” и „Култура 2000”. Последната цели реализацията на транснационални културни 

проекти и в областта на културното наследство. 

 

Според световните тенденции към глобализация, икономическа и политическа интеграция еволюира и 

разбирането за културно наследство. В публикуваните през 2000 г. от Съвета на Европа „Насоки за развитието 

на законодателството и системи за управление на културното наследство” са включени и нематериални 

културни ценности (духовни традиции, обичаи, културни пейзажи и ландшафти, маршрути), променят се и 

„критериите за автентичност и методите на опазване, използване и управление на наследството”. През 2001 

г. (в отговор на неспокойната политическа обстановка в южната част на Европа) в Порторож е възприет 

принципът на „интегрираната консервация” за стимулиране на националните и местни власти в региона при 

опазването на културното наследство. Той се основава на координирано провеждане на археологически 

проучвания, консервация и реставрация в рамките на „програми за местно и регионално развитие” и работа в 

мрежи при „активно международно сътрудничество в областта на опазването”. Сред тях е Европейската 

мрежа за наследството, където партньори от българска страна са Министерството на културата и БНК на 

ИКОМОС. Формирането на единна европейска културна политика способства за „обединяване на 

многообразието” при формиране на европейска идентичност (Денчев, Василева 2010: 293-320). От 1991 г. 

проектът „Европейски дни на наследството” се провежда почти навсякъде из Европа под лозунга „Европа, общо 

наследство”. Сред целите му е и проблемът за опазването и приобщаването към общоевропейското наследство да 

се постави на вниманието на гражданите на общността. След 1999 г. и България се включва в Европейските дни 

на наследството – проявите включват разнообразни изложби, организирани посещения на музеи и културни 

обекти, културни маршрути, научни прояви и пр., чиито теми засягат и опазването и популяризирането на 

археологическото наследство. 

Съществено значение за ефективността на модела за опазване на културното археологическо наследство има 

насърчителното законодателство. Ред нормативни и поднормативни актове предвиждат възнаграждения, 

данъчни облекчения и икономически ползи за юридически и физически лица при предаване на културни 

ценности на държавата и при подпомагане на опазването им (такъв подход застъпва разгледаният в Глава ІІ 

Закон за собствеността – ДВ, бр. 92/ 16.11.1951г., изм. ДВ, бр. 100/21.12.2010 г.). Нормативен акт, който се 

стреми да „създаде условия и да утвърди в българското културно пространство практики, имащи силни 
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традиции в Европа, но досега неуспели да се наложат в България” е Законът за меценатството (ДВ, бр. 

103/23.12.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 42/05.06.2009 г.). Сред целите му е да стимулира развитието на българската 

култура (чл. 2) чрез подпомагане и на дейности „по извършването на археологически проучвания, реставрация и 

консервация, свързани с опазване на културно-историческото наследство” (чл. 3), както и оказване под различна 

форма на „безвъзмездна помощ за съхранение на произведения на културата” за институции като НИМ, АИМ – 

БАН, други държавни и общински музеи (чл. 32). За тази дейност за меценатите са предвидени „данъчни, 

кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, определени в съответните 

специални закони” (чл. 27). Моралните стимули включват различни форми за осигуряване на публичност на 

меценатите, както и учредяване на годишна държавна награда, връчвана на мецената, предоставил безвъзмездна 

помощ в най-голям размер. Законът дава възможност да бъде организирано и културно лото за осигуряване на 

допълнителен финансов ресурс за развитието на културата (Денчев, Василева 2010: 306) – все още неосъществен 

проект. 

Сред поощрителните актове, които влияят на ефективността на модела за опазване на културното наследство, 

са още и: 

Закон за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153/23.12.1998 г.), според който не се дължи данък 

при внос на стоки за помощ на „научни, културни и просветни организации” (чл. 59). 

Закон за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118/10.12.1997 г.). За физическо лице, 

направило дарение за култура, се намалява данъчната основа с 15% (чл. 22), както и ако дарението е в полза на 

„културни институти или за целите на културния, образователния или научен обмен по спогодбите, по които 

Република България е страна” (чл. 28). 

Закон за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115/05.12.1997 г.). Според чл. 35 разходите за 

дарения на „културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по 

спогодбите, по които Република България е страна” не се облагат с данък. 

Към тази група се отнася и Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими 

паметници на културата, предоставени на музеите, на министъра на културата (ДВ, бр. 99/25.08.1998 г.). 

Предвидени са скромни парични награди за лицата, предоставили културни ценности на музеите. 

Законовата рамка на модела за опазване на културното археологическо наследство е формирана и от 

нормативни актове с друг основен обект като: 

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 17/01.03.1991 г., изм. ДВ, бр. 

30/11.04.2006 г.). Не се предвижда възстановяване „правото на собственост върху земеделски земи, включени в 

паркове с национално значение и природни резервати – изключителна държавна собственост ... под и върху 

които се намират неотделими от тях археологически обекти” (чл. 24). Тук пряка връзка имат дейностите по 

проекта „Археологическа карта на България”, разгледани по-нататък. 

Законът за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/26.09.2000 г., изм., ДВ, бр. 88/04.11.2005 г.) посочва, че в 

„защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление”, 

сред които са и археологическите резервати (чл. 7). 
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Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/11.11.1998 г., изм., ДВ, бр. 65/11.08.2006 г.). Законът вменява 

като задължение на държавата осигуряването на „функционирането и съхраняването на система от защитени 

територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с 

международните договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна” (чл. 3) с цел 

да се запазят техните естествени особености (чл. 23). Защитените територии са различни категории – резерват, 

национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност (чл. 5), а 

когато в техните граници попадат културни паметници, те „запазват режимите си на опазване и ползване, 

определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите” (чл. 6). 

Закон за устройство на територията (ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм., ДВ, бр. 65/11.08.2006 г.). Предвидено е 

създаване на „специфични правила и нормативи”, отнасящи се до „територии за културно-историческа 

защита” от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Националния институт за 

паметниците на културата – НИПК (чл. 13). Преустройството в такива територии се съгласува с НИПК – МК (чл. 

119, 121, 125, 137) според ЗПКМ (чл. 62). 

От особено значение за модела на опазване на културното наследство в България са мерките, предвидени в 

репресивното законодателство, които при своевременното им и адекватно прилагане целят възпитателен ефект и 

формиране на уважение и респект към културните ценности в обществен план. Продължава да действа (след 

многократни промени) Наказателният кодекс – НК (обн. ДВ, бр. 26/02.04.1968 г., изм. ДВ, бр. 38/11.05.2007 г.). 

Включени са текстове по защита на културното наследство, според които основно се ръководи дейността на 

правоприлагаща институция като МВР. Наказания за посегателства срещу културното наследство се налагат на 

лица, които: в определен срок не съобщят на властта при откриване на съкровище (глоба от 500 до 1000 лв.); 

търсят, открият съкровище и не съобщят на властта (лишаване от свобода от 1 до 5 г. или глоба от 1000 до 10 000 

лв.), а предметът на престъплението се отнема в полза на държавата (чл. 208, 278а). 

С лишаване от свобода от 3 до 10 г. и/или глоба от 1000 до 3000 лв., се наказва и укривателството на движими 

вещи, (сред тях и културни ценности като „вещи, поставени под специален режим”), за които се „знае или 

предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или чрез друго обществено опасно деяние” (чл. 215). 

Унищожаването, разрушаването или повреждането на паметник на културата или материал от държавния 

архив се наказва с лишаване от свобода до 3 г. или глоба от 500 до 1000 лв. и обществено порицание. Съучастието 

на длъжностно лице в горните деяния, както и неразрешеното изнасяне на паметник на културата или архивен 

материал, води до лишаване от свобода (до 5 г.) или глоби (от 1000 до 5000 лв.). В особено тежки случаи 

наказанията са затвор до 6 г. и глоба до 10 000 лв. (чл. 278).  

Извършването на неразрешени „теренни археологически разкопки, геофизически или подводни проучвания или 

изкопни работи на територията на археологически паметници на културата и/или в тяхната охранителна 

зона” се наказва със затвор до 6 г. и с глоба от 2000 до 20 000 лв. Наказанието се увеличава, когато се използват 

технически средства и/или МПС – лишаване от свобода от 3 до 6 г. и глоба от 5000 до 50 000 лв. Лицата, които 

без разрешение обменят и търгуват с „археологически находки или археологически движими паметници на 

културата”, се наказват с лишаване от свобода до 3 г. и с глоба от 1000 до 10 000 лв. (чл. 278б). 
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Лишаване от свобода от 1 до 10 години се налага и на лица, които „в нарушение на правилата на 

международното право за водене на война унищожи, повреди или направи негодни културни или исторически 

паметници и предмети, произведения на изкуството, сгради и съоръжения с културно, научно или друго 

хуманитарно предназначение”, както и „който незаконно укрие или присвои такива предмети, или им наложи 

контрибуция или конфискация” (Чл. 414). 

Според разгледаната законова регламентация в основата на институционалната рамка на модела за опазване на 

културното археологическо наследство продължава да е Министерството на културата (МК) със своите 

специфични поделения. През годините на прехода названието и структурата му се променят многократно, 

следвайки обществената конюнктура и препоръките на външни (предимно европейски) експерти – (Комитет за 

култура (1977-1990 г.); Министерство на културата (1990-1992); Министерство на образованието, науката и 

културата (1993); Министерство на културата (1993-2005); Министерство на културата и туризма (02-08.2005); 

Министерство на културата (от 08.2005 г.) (http://mc.government.bg/page.php). То провежда културната политика у 

нас, осъществява международното сътрудничество и осигурява информационно участието в международни 

програми, участва в разработката на нормативната база по закрила и развитие на културата. Министерството 

упражнява ръководство и надзор по издирването, изучаването, опазването и популяризирането на културните 

ценности и музейното дело в страната. Разпорежданията му са задължителни за всички организации, физически и 

юридически лица в областта на опазване на културното наследство.  

Дейностите по опазване на движимите паметници на културата и музейното дело се наблюдават от 

Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства – МК (самостоятелно юридическо лице и 

второстепенен разпоредител на бюджет). Според правилника си от 2001 г. НЦМГИИ се грижи за тяхното 

регистриране, класификация, съхраняване, консервация и реставрация, контролира движението им в музеите, 

сбирките и колекциите; контролира популяризирането на движими културни ценности у нас и в чужбина (Велчев 

и колектив 2006: 22-23) (през 2006 г. преобразуван в Дирекция – ДМГИИ). НЦМГИИ осъществява „методическо 

ръководство и координация на дейността на държавни, общински и частни музеи” като: 

разрешава „създаване, преобразуване и закриване на музейни сбирки”; 

„утвърждава тематико-експозиционните планове на музеите и галериите”; 

взема участие при разработката на законови актове, „свързани с опазване и представяне на движимите 

паметници”; 

води „единен национален регистър на музеите и галериите в цялата страна”, както и регистрите „на 

музейните сбирки;... на Националния музеен фонд; ... на копията на движими паметници на културата за 

музейни цели;.. на разрешените сделки с произведения на изкуството и предмети с историческа, археологическа, 

нумизматична, етнографска и антикварна стойност”. 

Центърът финансира и конкурсни проекти за прояви като изложби, програми, обработка на фондове и 

съхраняване на данни чрез нови технологии и пр. В модела за опазване на културното наследство НЦМГИИ е с 

роля на „основно свързващо звено, осъществяващо координация между Министерството на културата и 

държавната културна политика от една страна и регионалните, общинските и местните културни 

институции от друга” (Денчев, Василева 2010, 301-303). Сред тях е и (все още нереализиран) проект за опазване 
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на движимите културни ценности – „Единна информационна система за управление на движимите паметници на 

културата”. НЦМГИИ разработва и икономически модели за развитие на културния туризъм на равнище музей – 

община – регион и „План-програма за обучение на специалисти по подготовка и управление на проекти за 

кандидатстване по програми на ЕС” и др.  

Със съдействието на НЦМГИИ се разкриват и образователни специалности по опазването на културното 

наследство във висши училища като СВУБИТ – София, Варненски свободен университет и др., които са 

съществени за квалификацията на човешките ресурси – важен фактор в модела за управление на дейностите по 

опазване на културното наследство. 

В управленския модел за опазване на културното археологическо наследство институцията, която провежда 

държавната политика по проучването и опазването на недвижимите паметници е Националният институт за 

паметниците на културата – МК (НИПК – създаден през 1957 г.). Институтът издирва, изучава, документира 

недвижимите ПК и тяхната среда, занимава се с тяхната консервация и реставрация, контролира опазването им 

(Велчев и колектив 2006: 21-22). НИПК извършва специализирано документиране и мониторинг; поддържа и 

управлява Националния архивен фонд и регистър; осъществява научни разработки и обучение в областта на 

опазването паметниците на културата; популяризира ги у нас и зад граница. Институтът предлага за „обявяване 

на обекти от културно-историческото наследство за единични и групови паметници на културата”, подготвя 

„становища за инвестиционни инициативи – програми, проучвания, проекти за паметниците на културата, за 

ново строителство в границите” им, за „предоставянето им на концесия, за издаване на разрешения за 

археологически разкопки, сондажи, подводни проучвания и други изследвания”. От 1991 г. в управленския модел 

участва и нова междуведомствена структура – Национален съвет за опазване на паметниците на културата. С 

приемането на ЗЗРК през 1999 г. той става Национален съвет за опазване на недвижимите паметници на 

културата. Съветът предлага на Министъра на културата варианти за решения и становища по редица въпроси 

като: „категоризация и прекатегоризация на НПК, включително резервати и охранителни зони; ... предложения 

по проекти на нормативни актове; ... методологии, методики и технологии за консервация и реставрация; ... 

проекти за адаптация и експониране;... дава препоръки за връзките и взаимоотношенията със 

специализираните международни организации по опазването на недвижимото културно-историческо 

наследство” и др. В Съвета участват ръководни дейци на важни културни институции – директори на национални 

музеи и галерии, както и редица експерти в областта (Денчев, Василева 2010: 300-305). 

Друга основна институция в модела за опазване на културното археологическо наследство е 

Археологическият институт с музей – БАН, чиято законово установена дейност се разполага в целия спектър на 

проучване на археологическото наследство (според ЗПКМ и съответни поднормативни актове). В резултат на 

намаленото държавно финансиране в началния период на прехода теренните археологически проучвания 

намаляват. Постепенно археолозите преодоляват първоначалния шок от социалните промени, при което се 

наблюдава относително нормализиране и дори увеличаване на теренните проучвания, в които приоритетни са 

спасителните разкопки при изграждане на големи инфраструктурни обекти. Направени са и забележителни 

открития в областта на палеолитната и тракийска археология (сред най-значимите са българо-френските 
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проучвания на пещерата „Козарника”, Видинско; култовият център при с. Старосел, Пловдивско; системните 

проучвания на тракийския култов комплекс „Перперикон” край Кърджали и мн. др.). 

Продължава обнародването на резултатите от археологически изследвания в досега съществували 

специализирани издания (като сп. „Археология”, „Разкопки и проучвания” и многобройни монографии). Наред с 

прекратяването на издаването на немалко периодики се появяват нови, включително и на чужди езици и с 

чуждестранно участие на изследователи. Активно започва да се използва и интернет средата и пр. 

Направените археологическите открития потвърждават потенциала на културното наследство за превръщането 

му „в ресурс за културен туризъм” и „силен стимул за икономическа активност” в условия на евроинтеграция, 

когато за България „е от стратегическо значение да се включи в европейската мрежа от културни маршрути” 

(Денчев, Василева 2010: 334-335). 

Позитивно влияние върху ефективното функциониране на модела за опазване на културното археологическо 

наследство оказва развитието на проекта „Археологическа карта на България” (АКБ), чийто първи 

компютъризиран вариант – Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” 

(АИС „АКБ”) е готов в края на 1990 г. Това е добър пример за работа в условията след 1991 г. и в частност за 

приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за „защита на 

археологическото наследство в процеса на аграрната реформа” при „възстановяване на собствеността на 

земята в България”. Поддържана е „постоянна връзка със съответните звена в Министерството на 

земеделието и Министерството на културата”. Осигурено е и финансиране на дейността (Министерският съвет 

отпуска 1 200 000 лв.). Изготвени са „инструкция за определяне на територията на археологическите обекти, за 

нормативните основания за тяхната защита, за режимите на ползване на земята в границите на 

археологическите обекти”, заедно със списък „на всички археологически резервати в България и списъкът на 

археолозите – общински отговорници” (Информационен бюлетин № 28 за 1994 г. на МЗ). Създаването на базата 

данни на АИС „АКБ” и правилата на функционирането, администрирането и ползването на данните са уредени в 

Наредба № 26 на Министерството на културата за развитието, ползването и управлението на 

автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” (ДВ, бр. 34/1996 г.). 

Информацията е собственост на Министерството на културата и АИМ – БАН, а регистрационните карти за 

археологически обекти се съхраняват в архивите на АИМ – БАН и НИПК. Заедно с Правилника за провеждане на 

теренни археологически проучвания от 1997 г. тези поднормативни документи въвеждат „ясни и строги правила 

за провеждането на всякакви археологически проучвания и в частност на дейността по издирване на 

археологически обекти”.  

През 1992-1993 г. благодарение на координираната дейност на създадения колективен орган, добрата 

организация и „проявената активна гражданска позиция от 116 български археолози” 13 374 археологически 

обекти са отразени в земеделския кадастър със специален режим за земеползване. Влошаването на 

икономическите условия, юридически и административни проблеми не позволяват осъществяването на цялостна 

защита на археологическите обекти в земеделски земи (в АИС „АКБ” не са постъпили данни за 7410 

археологически обекти, макар сведения за известните обекти е предоставена на поземлените комисии).  
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След 1995 г. са търсени алтернативи за финансиране на дейността на АКБ, главно в направленията по 

„опазване на археологическото наследство, попълване на база данни на АИС „АКБ” и усъвършенстване на 

компютърната система”. Сред „пробивите” са договори между МК и Булгаргаз АД (1995-1997 г.) за провеждане 

на спасителни разкопки по трасета на нови газопроводи – средствата, предоставени на изпълнителя – МК, се 

използват и за попълване на данни за нови археологически обекти в АИС „АКБ”, където със съдействието на 

АИМ – БАН и музеи от страната постъпват сведения за още 826 обекта. Част от средствата се влагат в 

актуализирането и усъвършенстването на АИС „АКБ” при „изграждането на система за документиране на 

резултатите от проучването на един археологически обект” (последното ръководено от покойния М. 

Домарадски – признат в професионалните среди инициатор за реализирането на проекта АКБ). Така АИС „АКБ” 

не само оцелява през драматичните първи години на прехода, но се развива и разширява. В проекта се включват 

все повече археолози, използват се съвременни технологии за документиране и локализация на археологически 

обекти, включително и чрез международни проекти (Нехризов). 

В управленския модел на опазване на културното археологическо наследство както и преди се обръща 

внимание предимно на паметниците със статут на световно наследство. За България след 2005 г. (с обявяването 

на групата на „Бистришките баби” за нематериално съкровище) те са вече 10, но между тях няма новообявен 

археологически обект.  

 

Този статут „носи много косвени ползи, свързани най-вече с осигуряване на средства и техники за модерна 

реставрация, консервация, адаптация и социализация”, при което от държавата се изисква предоставяне на 

„сериозни гаранции, че е в състояние да предложи и реализира ясна стратегия за опазване, поддържане и 

развитие” за всеки такъв обект (Денчев, Василева 2010: 302-303).  

Сред обектите, на които са предоставени средства по Списъка на ЮНЕСКО у нас, са: 
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гробницата в 

Свещари 

 

 

40 000 ЩД 
 

английска фондация „Хедли 

тръст” 

Ивановски скални 

църкви 
88 000 ЩД американски Световен фонд 

за паметниците  

на културата, фондация 

„Крес” 

Старинен Пловдив 1 000 000 

ЩД 
Японски и български 

национални комитети  

на ИКОМОС 
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Ключови институции в модела за управление на дейностите по опазване на археологическото наследство 

отново са музеите. От тях националните музеи единствени остават с държавно финансиране през преходния 

период. Между музеите с отношение към археологическото наследство се открояват: 

Национален археологически музей към Археологическия институт – БАН – „най-старият държавен музей в 

България ... приемник на Народния музей, на неговите традиции и опит в областта на музейното дело”. 

Национален исторически музей (създаден през 1973 г.), който с течение на времето разширява 

проучвателската си, реставраторска и консерваторска дейност. Музеят разполага с огромен фонд археологически 

ценности и много от тях участват в разнообразни експозиционни прояви в страната и чужбина. 

Национален военноисторически музей – приемник на Главния военен музей, „призван да събира, изучава, 

съхранява и пропагандира българската военна история за целите на патриотичното възпитание на нацията”. 

Според спецификата на дейността му НВИМ притежава и културни археологически ценности (отделни 

екземпляри на въоръжение от ХІІ-ХІІІ век – мечове, върхове на копия и стрели, ризници, шлем и др.) (Недков 

1998: 189-201). 

Във всички регионални музеи в страната (а и в редица по-малки музеи и сбирки) има археологически отдели, 

където се съхраняват в повече или по-малко добри условия археологически ценности от различни епохи. Някои 

музеи достигат и европейско равнище на представяне на културните ценности от фондовете си и чрез използване 

на съвременни технологии като интернет страници, мултимедийни продукти и пр. Сред тях могат да се посочат 

НИМ, НАИМ – БАН, НВИМ, Историческият музей в Стара Загора, Археологическия музей във Варна и др. Но 

промените в повечето български музеи все още са предстоящи, особено при формирането на общо 

информационно пространство, за да се превърнат „в мощни комуникационни центрове, зрелищни атракциони и 

привлекателни туристически дестинации”. 

Около 2004 г. започва изграждането на нова структура – Инспекторат за културното наследство към МК 

със съответни регионални звена. Сред целите му са „да координира съвместната дейност на военни, полицейски 

и митнически звена, на правоохранителни и правораздавателни органи... в областта на опазване на културното 

наследство и предотвратяване на незаконния му трафик” (Денчев, Василева 2010: 341-356). 

Сред държавните институции с отношение към опазването на културното наследство се отнасят още редица 

органи на изпълнителната власт, които съгласуват с МК работата си по опазване на културните ценности. 

Специфичен характер има правоприлагащата и правоохранителна дейност на Министерството на вътрешните 

работи (МВР). Основните положения на дейността на МВР в тази област са регламентирани в Закона за МВР и 

Правилника за прилагането му (ДВ. бр. 17/24.02.2006 г.; бр. 47/09.06.2006 г.). Според тях вътрешното 

ведомство е „администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена 

към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред” (чл. 2, ал. 1). 

През преходния период МВР като силово ведомство, често свързвано само с репресивния апарат преди 1989 г., 

понася немалко удари, включително и в сферата на борбата с престъпните посегателства срещу културното 

наследство. Вътрешното ведомство претърпява десетки трансформации през 90-те години на ХХ век. Сред 
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първите специализирани структури след 1990 г. е Централната служба за борба с организираната престъпност 

– ЦСБОП (трансформирана в Национална – НСБОП, и впоследствие – в Главна дирекция – ГДБОП). В 

структурата й до 1999 г. има специален сектор (с частична приемственост на кадровия потенциал от предишния 

6-ти отдел на VІ-то ГУ – ДС), който се занимава с борбата с контрабандата и незаконните сделки с културно-

исторически ценности. За времето на съществуването си секторът успешно се включва в противодействието на 

престъпления срещу културното наследство. 

След промени в ЗМВР и ППЗМВР звеното за борба с незаконните сделки и контрабандата с културно-

исторически ценности към НСБОП е закрито през 1999 г. и е създаден сектор в Дирекцията на Национална 

Служба „Полиция” – ДНСП, който има задачата да противодейства на престъпните посегателства срещу 

културни ценности.  

С поредните промени в ЗМВР и ППЗМВР през 2006 г. секторът за борба с посегателствата срещу културни 

ценности е възстановен във вече наречената Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР. 

В областта на правоприлагането съществува и прокурорско звено за музейни кражби и иманярство. (От 2001 г. 

насам са известни 14 ефективни осъдителни присъди за посегателства над културни паметници, а годишно делата 

срещу иманяри и трафиканти са над 200). 

Честите структурни и кадрови преустройства, на които е подлагано вътрешното ведомство в определена 

степен разстройва дейността на специализираните звена, занимаващи се с противодействие на престъпленията 

срещу културни ценности и се отразява негативно на целия процес по опазване на културното наследство в 

правомощията на МВР. В сложната ситуация на прехода сред недостатъците на управленския модел на опазване 

на културното наследство в областта на правоприлагането се открояват: 

„липса на ефикасно взаимодействие между МВР, местни власти, МК, АИМ – БАН, прокуратурата”; 

работа в „силно корумпирана среда: осигуряване на чадър от полицаи на иманяри срещу заплащане; включване 

на полицаи в нелегалната търговия с антики; колекциониране на антики от самите служители, призовани да 

пресичат посегателствата срещу КИЦ (културно-исторически ценности)”; 

във фазата на съдебното производство се използват услуги и на „т. нар. експерти”, със съмнителна 

подготовка (често изкарали само няколкодневни или седмични курсове, провеждани от Агенцията за 

приватизация), които произвеждат немалко „недостоверни експертизи”. 

За да се повиши ефективността във функционирането на модела за опазване на културното археологическо 

наследство, към 2007 г. е изтъкната необходимостта от активизиране на дейностите в областите: 

подобряване на взаимодействието на вътрешноведомствено ниво – между различните служби на МВР; 

усъвършенстване на координацията и сътрудничеството на междуведомствено ниво за по-ефективни мерки 

срещу иманярството и трафика на културни ценности между МК, МВР, МФ – АМ и Главна прокуратура чрез 

обща база данни, оперативен обмен и анализ на информация, включително и за изготвяне на стратегия за 

пресичане на посегателствата срещу културни ценности; 

нужда от постоянен и ефективен контрол на МК върху дейността на регионалните и частни музеи; 

активизиране на „обществено-частното сътрудничество” между държавните органи, гражданското 

общество, местните власти, Светия Синод на БПЦ и др. религиозни институции; 
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провеждане на дебати за политиките в областта при адекватно медийно отразяване (Шентов, Тодоров, Стоянов 

(ред. съвет) 2007: 207-217). 

Управленският модел за опазване на културното археологическо наследство в процес на евроинтеграция е 

подпомогнат в дейността си от редица международни и европейски финансови програми. Сред тях са:  

Проект „Красива България” – осъществяван по Програма на ООН за развитие от 1997 г. и дарителски 

инициативи от други страни (като Кралство Нидерландия) с участието на държавни институции като МК и 

Министерство на труда и социалната политика. Програмата цели да се насърчават местните власти да увеличат 

атрактивността на недвижими културни ценности на тяхна територия и така да се подпомогне развитието на 

културния туризъм и увеличи трудовата заетост. Реставрирани са редица архитектурно-археологически обекти в 

много общини (като църквата „Св. 40 мъченици” във В. Търново); 

Програма Култура 2000 (2000-2006 г.) – нейна основа е сътрудничеството в опазването на културни обекти 

от европейски държави (членки и кандидати). Бенефициенти са културни институции и организации, 

неправителствени структури в областта на културното наследство. Програмата насърчава културния диалог 

между европейските страни и народи и подпомага различни практики по опазването на общоевропейското 

културно наследство. 

Други европейски финансови инструменти в опазването на културното наследство са програмите: 

ФАР (PHARE) – след 1989 г. тя е сред най-всеобхватните програми за подпомагане на демократизацията и 

евроинтеграцията на страни от Централна и Източна Европа чрез предоставяне на техническо сътрудничество и 

експертна помощ за осъществяване на инфраструктурни проекти и трансгранично сътрудничество. В България по 

ФАР се развива проектът „Развитие на културния туризъм в България” за изграждане на маршрути за опазване и 

популяризиране на археологически обекти и резервати (с близо 5 000 000 евро финансиране). Сред тях са: „Русе – 

Иваново – Червен: Пътуване от съвременността към средновековието”; „Посока Странджа – планината на 

древните траки” – М. Търново; „Регион Кюстендил – кръстопът на 8000 г. история и култура”; „Пътят на 

боговете, пътят на златото, пътят на хората” – Кърджали; „Реставрация и промоция на старата римска крепост 

„Нове – Свищов”, „Промоция на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион 

България – Гърция” и др. 

САПАРД – програма за преприсъединителна подготовка на страни кандидатки за ЕС в областта на 

земеделието и селските райони (2005-2006 г.). За България са отпускани годишно над 50 000 евро. Подпомагането 

на опазването на културното наследство цели да съдейства за устойчивото развитие в селските райони според 

доказани екологични практики и да създаде алтернативна заетост и съответна инфраструктура. 

Видно е, че все по-често културното наследство се схваща като съществена част от икономиката не само на 

отделни страни, но и на голямата европейска общност. Възможности за финансиране на дейности по опазване на 

културното наследство откриват и структурните фондове на ЕС след 2000 г., чрез чиято финансова помощ да се 

постигнат целите на регионалната политика на общността (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски 

социален фонд, Европейски фонд за насърчаване и гарантиране на селското стопанство и др.). Те подпомагат 

развитието на инфраструктура като част от социализацията и опазването на културното наследство. Съществуват 
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добри практики на страни членки от ЕС в тази насока, които нашата страна би могла да приложи в културната си 

политика, вече като част от общата европейска политика (Хазърбасанова 2006: 138-156). 

В управленския модел на опазване на културното наследство след 1989 г. все по-активно се включват и 

неправителствени организации – НПО. Сред тях са и български структури в международни организации – БНК 

на ИКОМОС и БНК на ИКОМ. Все повече НПО си партнират и с национални институции (като президентската 

институция). Така в подкрепа на инициативата на президента Г. Първанов през 2005 г. е създадено Национално 

движение „Българско наследство” с членове изтъкнати историци, археолози, политици и с цел опазване на 

културното и природно наследство като национално богатство на България. Доброволческа младежка инициатива 

тук е „Съхрани българското” с клубове в страната, която организира летни археологически семинари в 

емблематични обекти като Плиска, Преслав, В. Търново, националният археологически резерват „Деултум-

Дебелт”, крепостта при прохода „Траянови врата” и пр. Предстои последващо развитие на сътрудничеството на 

неправителствения сектор с местната власт, бизнеса, медиите, с чужди организации. Добър пример в областта на 

опазването на културното наследство след 1990 г. е дейността на организацията „Японски доброволци за работа 

в чужбина” (JOCV) в музеи в Ямбол, Стара и Нова Загора, Пловдив, Разград за въвеждане на единна 

компютърна система за дигитализация на музейните колекции, създаване на интернет страници на музеите и 

придобиване от музейните специалисти на съответни умения по съвременни информационни технологии. 

Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) прави дарение на МК на интернет сайт „База 

данни за музеите в България” и правата за неговото използване, управление и разработка (Денчев, Василева 2010: 

404-408). 
 

Народна република България / Република България (от 1991 г.) 

 

Територия: Към 31.12.2006 г. – 111 001, 9 кв. км 

Население: към 31.12.2006 г. – 7 679 300 души 

Основен 

закон: 
Конституция на НРБ (18.05.1971 – 13.07.1991 г.)/  

Конституция на РБ (13.07.1991 г.) 

Управление: Народна република (1946-1991 г.) /  

Република с парламентарно управление (от 1991 

г.) 

Върховен 

представител: 
Държавен съвет (до1991 г.) /  

Народно събрание / Президент (от 1991 г.) 

Изпълнителна 

власт: 
Министерски съвет 
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Институции и 

организации, 

свързани с 

опазването на 

културното 

археологическо 

наследство: 

• Комитет за култура (1977-1990 г.)/ 

Министерство на културата (1990-1992)/  

Министерство на образованието, науката и 

културата (1993)/ Министерство на културата (1993-

2005)/ 

Министерство на културата и туризма (02-

08.2005)/  

Министерство на културата (от 08.2005 г.)  

• НЦМГИИ (от 2001 г.) и НИПК (от 1957 г.) 

• Отдели за култура в общинската и окръжна 

администрация 

• Национални музеи (АИМ – БАН, НИМ, НВИМ ) 

• Регионални и общински музеи 

• Частни организации и музеи 

• АИМ – БАН 

• Исторически факултети на СУ „Св. Климент 

Охридски”;  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (от 1963 г.); ПУ 

„П. Хилендарски”; 

НБУ и други ВУЗ, образувани след 1990 г. 

 • РИК – ПГУ и 6-ти отдел на VІ-то ГУ – ДС – МВР 

(до 1990г.)/  

Специализирани звена в ЦСБОП/ НСБОП/ГДБОП 

МФ – Агенция „Митници” 

 

 

Според Статистическия годишник на Република България с данни за 2006 г. на НСИ в страната има 229 музея 

– от тях общосторически – 93, специализирани – 136, с общ персонал – 2531, от тях научни сътрудници и 

уредници – 906. Общият брой експонати е 7 112 000 бр. Разходите на държавния бюджет към 31.12.2006 г. в 

групата за почивно дело, култура, религиозни дейности, в т. ч. и култура са 319 806 400 лв., или 1,7% от 

държавния бюджет. Според данните от двугодишно изследване за 2005 г. музеите имат приходи 2 4310 000 лв., от 

които 1 879 200 лв. са дотации от държавния бюджет. Разходите са 2 315 700 лв. (Статистически годишник на 

Република България 2007). 

На базата на разгледаните данни към 2007 г. управленският модел за опазване на културното археологическо 

наследство в прехода към демократично общество може да се представи схематично в следния вид (и графично 

изразен чрез Фиг. 6): 



 234 

През периода 1990-2007 г. при трансформирането на управленския модел за опазване на културното 

археологическо наследство в условията на преход към демократично общество се очертават характеристиките: 

специфичен за страната ни е „повече от вековния монопол на държавата върху културата, липсата на 

традиции в спонсорството и меценатството, в пазарните механизми по отношение на културните процеси”; 

зачестяват опитите за законодателно разрешаване на „проблема за централизация – децентрализация на 

музейната мрежа” при въвеждане на пазарни принципи. Свива се държавното финансиране в областта при 

ниско заплащане на специализирания труд, оскъдни средства за проучвания, консервация и реставрация (Денчев, 

Василева 2010: 293-299). При „начинаещата” ни демокрация се търси непосредствен ефект от вложените 

инвестиции, което като цяло дейностите в областта на опазването на културното наследство не могат да осигурят. 

Затова и инвестициите са малко (ако изобщо ги има), а редица държавни и общински институти и музеи са 

принудени за оцеляването си да търсят „нетрадиционни решения” като даването под наем на музейни сгради „за 

кафенета, магазини и дори игрални зали” и пр. Частично се реализират намерения за устойчиво развитие на 

културния туризъм при взаимно изгодно обвързване с туроператорски фирми в областта (Недков 1998: 181-189); 

 

слабост във функционирането на модела за опазване на културното наследство е неспособността на 

общинските и регионални структури да се справят с възложените им отговорности – няма достатъчно подготвени 

специалисти, недоизяснени са критериите за методическата и координираща дейност, слабо е целевото 

финансиране, липсва опит (понякога и интерес) за участие в европейски проекти; 

като недостатък е посочван и принципът на разделение на движими и недвижими културни ценности, за които 

отговарят различни институции – стига се и до противопоставяне помежду им в тяхното проучване и опазване, 

както и в поставянето им в извън контекста на откриването им (Георгиев 2008); 

при неясно определени и негласно прехвърляни отговорности между държавните институции в модела за 

опазване на археологическото наследство, обществото проявява свръхочаквания към МВР като 

правоприлагащ орган и към специализираните му структури за борба с престъпленията срещу културното 

наследство, където също не достигат квалифициран човешки ресурс и организационен потенциал. Печалният 

резултат е изоставяне на археологическото наследство в немалко райони от страната на произвола на съдбата; 

ефективното приложение на законите продължава да е „болното място” във функционирането на модела за 

опазване на културното наследство. Все пак в резултат на усилията на специалисти от МК и съпричастните 

институции са създадени редица поднормативни документи, правят се опити за контрол върху практическото 

приложение на законите, но резултатите се определят като: „далеч от ... европейското равнище, към което се 

стремим” (Недков 1998: 181-189); 

не са реализирани успешно подпомагащи финансови мерки за опазването на културното наследство – такси за 

реклама на културни обекти, изработване на пощенски марки и сувенири, неясно решените данъчни облекчения 

за спонсорство и дарителство и пр., създаването на Държавна културна лотария и т. н. 

негативни обществени и експертни реакции има срещу концесионирането на археологически обекти при липса 

на работещи пазарни механизми и ефективен контрол и др. (Денчев, Василева 2010: 300-305). 
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В българското законодателство има противоречия в съчетаването на консервативен и либерален модел за 

регулиране на търговията и собствеността на археологически ценности. Противоположни са позициите на 

държавата (музеи, МК, правоприлагащи органи) и на колекционерите (последните се опасяват от изолиране при 

вземане на решения или пък избирателното им репресиране или фаворизиране според политическата 

конюнктура). Належащо е законодателното легализиране на пазара на културни ценности у нас с препоръката за 

„стриктна дефиниция за ролята на участниците в него” (Шентов, Тодоров, Стоянов (ред. съвет) 2007: 207-217). 

Остават нерешени проблемите, посочени още в „Прогнозата” (1989 г.) на екипа на проф. А. Джурова и 

потвърдени в Доклада „Ландри” (1997 г.) – липса на „институционална памет”, на „политически дебат за 

ролята на културата”, слаба връзка между „експертния анализ на средата и политическите решения и 

действия”. И двата документа в своите (макар и принципно различни) проектни модели препоръчват „баланс 

между професионална, представителна култура и общностна култура” при използване на съответните 

„специфични инструменти”. До 2007 г. в правителствените програми у нас има „по-скоро визии, отколкото 

приоритети”. Но съществуват и „линии на политическа приемственост и последователност” с цел 

формиране на „концепция за националната културна идентичност и дискусия за приоритетите в културното 

историческо наследство” (подч. Куюмджиева 2007: 293-297; Денчев, Василева 2010: 307-310). На тази основа 

може да се изгради и нова национална ценностна система като част от европейската ни културна принадлежност. 

Отделено е внимание и на връзката между природно и културно наследство (прилагано от управленския модел за 

опазването му у нас още през 30-те години на ХХ в. със създаването на Народни паркове – Глава ІІ). През 

периода на прехода оттеглянето на държавата от опазването на археологическото наследство при неразвито 

гражданско общество оставя забележима празнота и допринася повече за неговото разрушаване отколкото за 

съхраняването му (Китов 2008: 14-17). Изложените факти подкрепят твърдението, според което липсата на 

интегриран подход и системното прилагане на подходящи мерки при активно междуведомствено национално и 

международно сътрудничество води до видимо понижаване на ефективността на управленския модел за 

опазване на културното археологическо наследство. 

Набелязаните комплексни проблеми изискват обединени усилия на отговорните национални институции. 

Както и през досега разгледаните периоди между 1990 и 2007 г. сред най-представителните елементи на 

културното наследство отново са археологически ценности (именно те са сред най-често използваните образи за 

илюстрация на многобройни прояви, публикации, проекти и пр.). Положително е, че опазването на културното 

наследство намира място и в Концепцията за националната сигурност на Република България от 1998 г., но 

решенията за адекватното й приложение все още предстоят в следващия етап от развитието на страната като член 

на ЕС след 2007 г. 

 

3. Съвременен управленски модел на опазване на културното археологическо наследство – законова база, 

функции, структура (2007-2011 г.) 

Важен момент от демократичното развитие на България е приемането й през 2007 г. за член на Европейския 

съюз, общност на културно многообразие, с прогласени четири свободи – свободното движение на хора, стоки, 

услуги и капитали. Тук се разглежда развитието на управленския модел за опазване на културното наследство 
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през вече 4-годишното членство в ЕС. На базата на проведено двуетапно анкетно проучване са направени 

препоръки за повишаване на ефективността в дейността на съпричастните институции. 

При десетилетното формиране на Обединена Европа културната й политика се развива от почти пълно 

игнориране в средата на 70-те години на ХХ в. към целенасочено опазване и икономическа реализация на 

културното наследство. То се схваща вече не само като духовна еманация на човешката цивилизация, но и като 

фактор, който чрез адекватно съхранение и социализация допринася за икономическия просперитет на 

определена нация и нейната идентификация в световен план. Затова управленският модел за опазване на 

културното наследство включва вече не само мерките за физическото му опазване и противодействие на 

престъпни посегателства срещу него, но и тези за оптималното му икономическо използване (Велчев и колектив 

2006: 4). 

Основен документ за ЕС е Договорът от Лисабон (в сила от 01.12.2009 г.) – той обединява призналите го 

държави около идеята, че Европа е зона „на правата и ценностите, свободата, солидарността и сигурността”. 

В първичното европейско законодателство е включена и Хартата на основните права на ЕС (актуализирана на 

12.02.2007 г. в Страсбург), според която „Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи 

ценности при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народи... на националната 

идентичност на държавите-членки” при право на участие в културния живот. В чл. 3 се подчертава, че ЕС 

зачита „богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на 

европейското културно наследство.” 

Сериозен проблем с дългогодишна история и след 2007 г. продължава да е незаконният трафик на културни 

ценности, който способства и за изпирането на пари. За засегната страна като България е особено актуален 

въпросът за движението на културни археологически ценности в и извън ЕС. Частични данни за продължаващ 

незаконен износ представя статистическата информация за дейността на Агенция „Митници” – Министерство на 

финансите: 
 

Годин

а 
Брой разкрити опити за износ на културни ценности от 

Агенция „Митници”: 

2007  21 опита (сред тях – 1 241 бр. антични монети и накити и 

50 кг накити, печати, кръстове, бойно снаряжение и др.) 

2008 5 опита (сред тях – мраморна глава, 1 бр. връх от копие, 21 

бр. оръжия и различни метални предмети, 698 бр. монети, 2 

бр. корозирали кръстове) 

2009 19 опита (сред тях – 3 502 бр. антични и средновековни 

монети и техни съвременни фалшификати) 

2010 4 опита (сред тях – 78 бр. монети и 363 съвременни 

фалшификати, 1 бр. римска гема и 3 бр. техни съвременни 
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фалшификати, накити, керамични плочки и фигурки) 

 

 

Противодействието на незаконния трафик на културни ценности и изпирането на пари нормативно са 

регламентирани от редицата посочени досега договорености, приети от европейските страни, формиращи т. нар. 

TRAC-FIN – съвкупност от наказателни мерки при укриване на културни ценности и разпоредби, според които 

давностните срокове текат „не от датата на извършването, а от датата на приключване на делото”. В 

законовата рамка на ЕС за опазването на културното наследство всяка страна има и „поле за свободен избор”. Но 

приоритет е борбата с трафика на културни ценности, главно на ценностите национални съкровища и връщането 

им на страната законен притежател „още на етап полицейско или досъдебно разследване, ако са налице условия за 

активно международно сътрудничество между съответните специализирани органи” (Денчев, Василева 2010: 

316-318). 

Присъединяването на България към ЕС изисква и хармонизиране на нейното законодателство в съответствие с 

подходящи за българските условия практики за опазване на културното наследство и институционални и 

функционални промени в управленския модел. Основа е многократно променяният Закон за паметниците на 

културата и музеите (ЗПКМ). Новите текстове след 2007 г. касаят сътрудничеството на България със страните 

членки при процедури за връщане на незаконно изнесени паметници на културата – национално богатство (чл. 33 

г-с). Пак от 2007 г. заработва и Инспекторат към МК, контролиращ дейността по опазването на движимите 

паметници. 

Дотогава в нормативната защита на културното наследство в България липсва ясно заявена държавна позиция; 

има свръхрестриктивни или неуточнени наказателни и административни практики и пр. Нараства нуждата от 

обективна оценка на модела за опазване на културното наследство и развитие на по-успешни варианти на 

културна политика за България като член на ЕС (Велчев и колектив 2006: 4-5). Налага се необходимостта от 

разработване на нов закон за културното наследство като „ресурс за устойчиво развитие и качество на 

живот” за цялостното му опазване при осигурено право на достъп; формиране на обществено съзнание за 

значението на културното наследство за съхраняване на националната ни идентичност в културното 

многообразие; постигане на баланс в правата и задълженията на държавните органи, местното управление и 

администрация, неправителствените организации и гражданите. 

Положително явление е широкото обсъждане на проектозакона от представители на държавни институции, 

НПО, научни организации, висши учебни заведения, музейни работници, учени историци, културолози, 

археолози, нумизмати, експерти от МК и др. Търсят се и решения на проблеми с регистрацията на частни 

колекции, създаването на частни музеи, обмена на културни ценности. Затова през 2006 г. парламентарната 

комисия по култура възлага на експертни работни групи да обобщи и анализира европейския опит в опазването 

на културното наследство, главно – в уредбата на частните музеи и колекции. Към 2007 г. предвид 

„традиционната значимост на археологическото недвижимо и движимо наследство” в КК към НС се обсъжда 

и проект „Изследване и популяризиране на добрите практики за подобряване на националното 
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законодателство в областта на археологията”. През 2008 г. Комисията към СЕ изпраща в МК критичен доклад 

предвид сложния и непоследователен проектозакон. Препоръчано е „да се обособят специални закони за 

музеите, архивите, подзакони и подробни аднимистративни наредби, уреждащи въпросите с разрешения за 

експорт, разкопки, регистрация; реставрация, структура на агенции, инспекторати”. Съобразно европейските 

препоръки и обществените настроения КК към НС инициира създаване на разширена работна група, която изцяло 

преработва проектозакона с активното участие на „Кръг Будител”, Асоциация на реставраторите в България, 

национално движение „Българско наследство”, Светия Синод на БПЦ, Главното мюфтийство, БНК на ИКОМОС 

и ИКОМ и др. Обсъждан е оживено видът на модела за опазване на културното наследство – либерален или 

консервативен. Налагат се виждания за „умерено консервативен подход” в тази област, макар страни с богато 

културно наследство като Италия и Гърция да прилагат успешно строго консервативна управленска политика. 

Очертава се и „неблагоприятно противопоставяне” между учени, държавни администратори и специалисти в 

опазването на културното наследство и на частни колекционери и собственици на архитектурни паметници, на 

граждани, развиващи туристически бизнес и техни сдружения (Денчев, Василева 2010: 307-312). 

След близо двегодишни дебати Законът за културното наследство – ЗКН става факт през 2009 г. (ДВ, бр. 

19/13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 54 /15.07.2011 г.) като основен закон, който „урежда 

опазването и закрилата на културното наследство на Република България” (чл. 1). Определени са базови 

дефиниции като „културна ценност” (чл. 2, 7), „нематериално културно наследство”, разбиранията за неговите 

„опазване” и „закрила” (чл. 8, ал. 1, 2. и т. н.), на първо място традиционно са поставени „наземни, подземни и 

подводни археологически обекти и резервати”... исторически обекти и комплекси” и пр. За пръв път от 

десетилетия в чл. 2, ал. 3 от ЗКН постановява и видовете собственост върху културните ценности – публична и 

частна. Чл. 3 определя, че в опазването на културното наследство се спазват принципите за равнопоставеност в 

закрилата на различните му видове; на децентрализация, публичност и прозрачност в управлението и 

финансирането на дейностите по опазването му и правото на обществен достъп до културните ценности 

(Кандулкова 2009). 

Според чл. 4 от ЗКН министърът на културата провежда държавната политика по опазване на културното 

наследство „във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на 

БПЦ и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и със съдействието на 

гражданското общество”. Според чл. 11, ал. 1-3 в националната система за опазване на културното наследство 

влизат общински и държавни структури за управление и контрол в опазването на културното наследство, 

културни организации според ЗЗРК, управителните органи на регистрираните вероизповедания. Всички те си 

сътрудничат с БАН, висшите учебни заведения, неправителствени организации и пр.  

Ново явление от десетилетия насам е изискването Министерският съвет да разработи национална стратегия 

за управление и опазване на културното наследство и 7-годишен план за действие (чл. 12, ал. 1). 

Законът определя Министерството на културата за институция с водещи изпълнителни и координиращи 

функции, с регламентирани правомощия на министъра на културата (чл. 14) и поделения на МК по опазването на 

движимото и недвижимо културно наследство (Националният институт за недвижимо културно наследство/ 

за опазване на недвижимите културни ценности – наследник на НИПК – чл. 18, 19), Центърът за подводна 
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археология (чл. 21-23) и пр. В чл. 24 от ЗКН е определен музеят – основната „културна и научна организация, 

която издирва, изучава, опазва и представя културни и природни ценности и образци с познавателна, 

образователна и естетическа цел”. Посочват се условията за създаването и дейността им (чл. 25) и видовете 

музеи, включително частните (чл. 26-30). Методическото ръководство се осъществява от МК, административното 

– „от кмета на общината или собственика”, а научноизследователското – „от БАН и съответните 

ведомствени и научноизследователски институти и учреждения” (чл. 31). 

Постановена е дейността и на нарочна структура към МК – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на 

културното наследство” с широки правомощия при осъществяването на контрол по спазването на ЗКН (чл. 15, 

192-195). 

Определени са идентифицирането, издирването и изучаването на културното наследство, процедурите по 

деклариране на културни ценности (чл. 57-63), регистрацията (чл. 64-69), предоставянето им на концесия (чл. 86-

91) и пр. Чл. 108-109 определя и понятия като „колекция” и „колекционер”, съответните права и задължения на 

държавата и гражданите (чл. 111-112). Определено е и извършването на сделки и търговска дейност с движими 

културни ценности (чл. 113-127), възпроизвеждането и разпространението им (Глава 9, чл. 172-179), условията за 

износ (чл. 128-131) и за връщане на незаконно изнесени културни ценности (чл. 132-145). 

Археологическото наследство, условията за проучването му, организация и контрол се разглеждат в Глава 7 

(чл. 146-162). Чл. 146, ал. 1 дефинира „археологическите обекти” – „публична държавна собственост” (ал. 2).  

Държавата има ежегоден финансов ангажимент за провеждане на редовни и спасителни теренни проучвания 

(чл. 148, ал. 4). 

Глава 8 от ЗКН „Консервация и реставрация на културни ценности” според изследователи разглежда частично 

проблемите, „без да се обвърже с тенденциите за реализиране на политики за устойчиво развитие и 

интегрирана консервация” (Денчев, Василева 2010: 314-315). Глава 10 „Представяне и документиране на 

културни ценности” определя мерките по разкриване и популяризиране на културната и научната им стойност. За 

първи път в ЗКН е предвидено създаването и на автоматизирана информационна система за недвижимите 

културни ценности. В Глава 11 и 12 се определят различни наказания за неизпълнение на изискванията на закона 

(глоби в размер от 150 до 3000 лв. и имуществени санкции до 100 000 лв. (чл. 196-230). 

От самото си създаване ЗКН е постоянно критикуван и променян. В дух на оптимизиране на приложението му 

са и последните изменения (юли 2011 г.). В тях са конкретизирани основни понятия и регламентирани функциите 

на министъра на културата и НИНКН в проучването и опазването на недвижимите археологически ценности, 

включително и при възможности за управление чрез общински инициативи с различно финансиране (чл. 148). 

Промените засягат и текстове за концесионирането на археологически резервати (чл. 88), консервацията и 

реставрацията на разкрити археологически обекти и възстановяването на околната среда след редовни 

проучвания (чл. 153, ал. 1, т. 4, 5) и др., както и завишаване на санкциите при неспазване на закона (Гл. 12). 

Измененията целят стимулирането в по-широк обществен план на издирването, съхраняването и 

популяризирането предимно на археологическото наследство. Оформянето на поднормативната рамка на ЗКН 

включва редица актове като: 
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Наредба № 3 за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни 

ценности на МК (ДВ, бр. 101/18.12.2009 г.); 

Наредба № 6 на МК за формиране и управление на музейните фондове на МК (ДВ, бр. 2/08.01.2010 г.); 

Наредба № Н-00-0005 от 08.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, 

реплики и предмети с търговско предназначение (ДВ, бр. 46/2010 г.); 

Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания на МК (ДВ, бр. 

18/01.03.2011 г.); 

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и 

управление на единичните или груповите недвижими културни ценности (ДВ, бр. 19/08.03.2011 г.); 

Наредба № 2 от 06.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана 

информационна система „Археологическа карта на България” на МК (ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.) и др. Предстои 

разработването на още десетки поднормативни актове в тази област – процес, който се развива относително 

бавно. 

В Наказателния кодекс – законовата база, според която основно се ръководи дейността на правоприлагаща 

институция като МВР, също има промени (ДВ, бр. 26/02.04.1968 г., доп., бр.32/27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 

г.). За несъобщаване на открито съкровище в 7-дневен срок наказанието има алтернативата на глоба (500 до 1000 

лв.) – пробация. За търсене, откриване и необявяване в 2-седмичен срок на съкровище, съдържащо „културна 

ценност” или при повторяеми деяния е предвиден затвор (1 до 6 г.) и глоби (от 5000 до 20 000 лв.) (чл. 208, ал. 1, 

4). Ако деянията са „по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или 

представлява опасен рецидив”, наказанието е затвор от 2 до 8 г. и глоба от 10 000 до 30 000 лв. (ал. 5), а 

„предметът на престъплението се отнема в полза на държавата” (ал. 6). 

Откриването на културна ценност и несъобщаване в 7-дневен срок се наказва с лишаване от свобода до 3 г. 

или глоба (от 500 до 3000 лв. – чл. 278, ал. 1). Ако предметът е с „особено висока научна или художествена 

стойност”, наказанията се увеличават – затвор до 3 г. или глоба до 3000 лв. (ал. 2). Длъжностно лице, „което не 

поиска идентификация и регистрация на културна ценност” е заплашено от затвор до 2 г. с възможност за 

лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 – ал. 5). Когато лице държи неидентифициран и нерегистриран 

археологически обект, наказанието е лишаване от свобода до 4 г. и глоба между 2000 и 10 000 лв. (ал. 6). Ако 

ценността е „национално богатство” или ако „се държат повече от три археологически обекта”, лишаването 

от свобода е до 6 г. и глоба от 3000 до 15 000 лв.,  с възможност и за конфискация до ½ от имуществото на 

виновния, лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6, 7 и отнемане на предмета в полза на държавата (ал. 7). 

В чл. 278а, ал. 1-5 за отчуждаване или придобиване на неидентифицирана и нерегистрирана културна ценност 

или за неразрешеното й изнасяне зад граница се предвижда лишаване от свобода до 10 г. и глоба до 50 000 лв.,  а 

предметът се отнема в полза на държавата (ал. 6). Унищожаването и повреждането на културна ценност според 

чл. 278б, ал. 1 води до затвор до 3 г. или глоба между 500 и 2000 лв. и обществено порицание. Длъжностни лица, 

дали разрешение за „унищожаване, разрушаване, повреждане, видоизменение или за износ на културна 

ценност”, се наказват със затвор до 6 г. или глоба от 1000 до 5000 лв. (ал. 2-3), а съдът може да наложи и 

лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6. Последните промени показват, че репресивното законодателство в 
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България също поставя археологическите ценности сред най-застрашените елементи от културното наследство, а 

в борбата с престъпленията срещу културни ценности има тенденция за завишаване на наказанията. 

Опазването на културното наследство от престъпни посегателства е сред задачите на Министерството на 

вътрешните работи, фиксирани в многократно променяните Закон за Министерството на вътрешните работи 

– ЗМВР (ДВ, бр.17/24.02.2006 г., изм. ДВ, бр. 9/28.01.2011 г.) и Правилник за приложение на ЗМВР – 

ППЗМВР (ДВ, бр. 47/09.06.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 19/08.03.2011 г.). След 2007 г. противодействието на 

престъпни посегателства срещу културното наследство е възложено предимно на две национални специализирани 

структури. „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) се занимава с 

„предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и 

транснационални престъпни структури”, свързана и с „трафик на културни ценности” (чл. 51а, ал. 1, т. 7). 

Уточнява се и че ГДБОП противодейства на: „трафик на археологически паметници и архивни документи, 

предмети от културното наследство на регистрираните вероизповедания” (чл. 73 д, т. 4 от ППЗМВР). Задачите 

си ГДБОП изпълнява „самостоятелно или съвместно с други специализирани органи”, като извършва всички 

нормативно определени дейности „за предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, 

извършвани от престъпни структури” – оперативно-издирвателна дейност и внедряване, доверителни сделки, 

контролирани доставки, извършване на стратегическа и тактическа аналитична, прогностична, контролна и др. 

дейност; участие в съвместни междуведомствени и международни екипи и др. (чл. 51а от ЗМВР, ал. 2, т. 1-11, ал. 

3). 

Главна дирекция „Криминална полиция” (ГДКП) извършва относително по-широка по обхват 

„оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност” за предотвратяване, 

пресичане, разкриване и участие в разследване на престъпления, свързани и с „незаконни археологически 

разкопки и нерегламентирани сделки с археологически предмети, вещи, уникати, икони и църковна утвар, 

архивни и писмени документи и фалшификати с историческо значение, архитектурни, етнографски обекти и 

комплекси, образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура, нерегистрираните природни 

ценности и образци, книжовни и литературни ценности, аудио-визуално наследство, ценности, свързани с 

народните традиции, обичаи, обреди и вярвания, музика, песни и танци” (чл. 52, ал. 1, 2 от ЗМВР; чл. 77 от 

ППЗМВР). В изпълнение на задачите си ГДКП използва законово постановените оперативно-издирвателни 

методи и способи. 

Дейността на друга структура на МВР – Главна дирекция „Гражданска защита” при извънредни ситуации 

включва и „изнасяне на движими културни ценности”, застрашени от унищожаване (ППЗМВР, Чл. 127р, т. 9). 

Сред документите, които визират опазването на културното ни наследство, е и Стратегията за национална 

сигурност (приета от НС на 25.02.2011 г.). В т. 1 се изтъква, че „политиката на Република България в сферата 

на сигурността” се основава и на ценностите на националната ни култура, а предпоставка „за постигане на 

високо качество на социалната сигурност” в т. 85 е и „опазването на културно-историческото наследство”. 

Службите за сигурност в тяхната разузнавателна и контраразузнавателна дейност в т. 166 изпълняват задачи и по 

„защита и утвърждаване на националните исторически и духовни ценности и на културното наследство”. 
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Към механизмите на опазване на археологическото наследство се отнася и степента на сигурност на 

информацията за него. Към Отдела за музейна дейност и изобразителни изкуства в МК предстои създаване на 

Регистър за движими културни ценности с данни, обработвани според Закона за защита на класифицираната 

информация – ЗЗКИ (ДВ. бр.45/30.04.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 88/09.11.2010 г.). 

Представените норми отразяват състоянието на управленския модел на опазване на културното наследство 

след 2007 г. при редица нови моменти и тенденции, но и традиционно потвърдено държавно начало, където 

приоритет отново е археологическото наследство. Институционалната рамка на управленския модел на опазване 

на културното наследство е оформена така: 

Основна държавна институция продължава да е Министерството на културата. Дейността му е насочена 

главно към „открояване на българската национална култура като носител на собствени ценности в 

общността на европейските страни и утвърждаване ролята на България като фактор за развитие на 

европейската културна политика”. Нарастват и възможностите за финансиране на дейностите чрез „държавно-

обществени форми” при развитие на регионалното сътрудничество и участие в европейски културни 

инициативи. Актуална тенденция е продължаващата децентрализация в „управлението и финансирането на 

културата и издигане ролята на неправителствения сектор” при сътрудничество на публичните власти с 

доброволните организации в опазването и социализацията на културното наследство. 

Сред главните направления на Програмата за опазване на недвижимото културно наследство (основната 

структура на МК е НИНКН) е поддържането на национален регистър, документален архив и информационна 

система за недвижимите културни ценности. От тях приоритетно е отношението към обектите, включени в 

Списъка за световно наследство на ЮНЕСКО, и увеличаване на броя им. Засега последният археологически обект 

със световно културно значение от българските земи е тракийската гробница край с. Свещари (при това включена 

още през 1985 г.). Предстои защитата на редица нови български предложения към Списъка (като 

праисторическата селищна могила Караново, Новозагорско, обекти от Долината на тракийските царе край 

Казанлък, Старият град в Пловдив и др.) Министерството на културата координира и контролира проекти, 

финансирани по международни програми и структурни фондове на ЕС за консервация, реставрация, експониране 

и социализация на недвижими културни ценности (като скалното тракийско светилище „Татул”, Асеновата 

крепост, Римска крепост и пътна станция „Состра”, Античен некропол – Анхиало, Хълм крепост „Трапезица” и 

църквата „Св. 40 мъченици” във В. Търново, Археологическите резервати Плиска и Преслав, Мадарски конник, 

могили край с. Старосел и пр.). Сред партньорите на МК в тези програми са и неправителствени организации като 

БНК на ИКОМОС и ИКОМ със стотици институционални и индивидуални членове.  

Програмата за опазване на движимото културно културно наследство (от МК с това се занимава Отделът за 

музеи и изобразителни изкуства) акцентира върху методическото ръководство на музеите; цялостната 

инвентаризация на фондовете им, въвеждане на Единен софтуер за управление и общ електронен регистър на 

музеите и галериите в България. Важна е дейността на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на 

културното наследство” – МК, който съгласно предвидените процедури по Конвенции на ЮНЕСКО или 

Директиви на ЕС работи и по връщане на незаконно изнесени или откраднати движими културни ценности (ДКЦ) 

у нас и в чужбина.  
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По-характерни случаи в дейността на Инспектората за 2008-2011 г. са: 
 

Гърция 

Кипър 

Връщане на незаконно изнесени ДКЦ от 

територията на България 
 

2008 

г. 
Перу Връщане на незаконно изнесени ДКЦ от 

територията на Перу 

Сърбия  Пресичане на незаконен износ на ДКЦ от 

територията на България през ГКПП „Пресево” 

– Сърбия 

Гърция Пресичане на незаконен износ на ДКЦ от 

Гърция през територията на България на ГКПП 

„Дунав мост” 

Австрия 

Англия 

Връщане на незаконно изнесени ДКЦ от 

територията на България 

 

 

 

2009 

г. 

Русия Кражба на територията на Русия на ДКЦ, 

собственост на България 

2010 

г. 
Украйна  Връщане на незаконно изнесени ДКЦ от 

територията на Украйна 

2010-

2011 г. 
Канада Връщане на незаконно изнесени ДКЦ от 

територията на България – над 21 000 монети и 

предмети 
 

 

С присъединяването на България към ЕС се появяват нови възможности за развитие главно в посока към 

интегриране на дейностите по опазване на културното и природното наследство и туризма. Важна е ролята на 

Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и съответни оперативни програми като 

разпределящи механизми на финансовата помощ от ЕС и при разработване на „природни и културни модели за 

развитие на устойчив туризъм, в т. ч. на здравен туризъм” като фактор за икономически растеж (Денчев, 

Василева 2010: 399-402). Освен разпореждането с държавния и общинските фондове сред новите източници на 

финансиране са: международни помощи, програми и проекти, дарения и др. Такава е Програма Култура 2007-

2013 г. (Решение № 1855/2006/ЕО, Официален вестник на ЕО (ОВ L 372/27.12.2006 г.) на Европейския парламент 

и СЕ. Програмата насърчава дейности по опазването на европейското културно наследство и развитието на 

междукултурния диалог, осъществявани от музеи, професионални организации, изследователски и културни 

институти, университети и публични органи на властта от различни страни (държави членки на ЕС, Европейската 
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икономическа зона – EEA, Европейската асоциация за свободна търговия – EFTA, включително кандидатки за 

членство от Балканите). Финансирането (с по 50% участие на ЕС и национални източници) цели насърчаване на 

трансграничното сътрудничество и обмен на културни ценности. Такъв е проекта „Източният трансбалкански път 

в мрежата на културните коридори на Югоизточна Европа: стратегия и реализация”, където участват Гърция, 

България и Румъния за интензифициране на културния туризъм между тях и изграждане на инфраструктура за 

трудно достъпни археологически обекти (http://mc.government.bg/page). 

Финансов инструмент на ЕС в опазването на културното наследство е и „Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2007-2013 г. Тук МК, МОН и ВУЗ разработват „образователни програми и проекти” за 

„повишаване знанията и практическите умения на младото поколение” и „получаване на професионална 

подготовка на специалисти в областта на опазването на културно-историческото наследство”. Чрез 

различните програми в областта наред с други страни от Югоизточна Европа България получава експертна и 

финансова помощ и за усъвършенстването на управленския модел на опазване на културното наследство като 

част от осигуряване на устойчивото развитие на отделни региони. 

Редица проекти целят да повишат интереса и информираността на публиката (с акцент към децата и 

младежите) за културното и природно наследство в национален и в общоевропейски план и да превърнат музеите 

в привлекателно за посетители място. Сред тези, в които нашата страна продължава да участва са: Европейска 

мрежа на наследството, Европейски дни на наследството, Нощ на музеите, Европейски град на наследството и пр. 

Основната научна структура в управленския модел за проучване и опазване на археологическото наследство 

продължава да е Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките – 

НАИМ – БАН. Провеждат се стотици теренни проучвания и обходи (за 2008-2010 г. са над 500) на обекти от 

праисторията, тракийската археология, античността, средновековието, немалко от тях финансирани и по 

програми на МК. Годишно се натрупва огромен брой материали, които показват чрез ежегодните отчети 

приносите на научната общност в сферата на превантивната/спасителна археология (инфраструктурните 

проекти), планираните и целеви проучвания, както и приложението на „новаторски направления в полевата, 

аналитичната и интерпретативната сфера” на българските археолози (Гюрова (гл. ред.) 2011).  

Вече над 20 г. се развиват и дейностите по проекта „Археологическа карта на България” (АКБ), където при 

разширено използване на съвременни технологии и чрез международни проекти се включват все повече 

археолози и студенти. От 2010 г. насам дейностите по АКБ вече се отчитат отделно на годишните археологически 

отчети, нараства и броят на публикациите за теренните проучвания в специализирани издания (като 

„Археологически открития и разкопки” и др.) Усъвършенстван и актуализиран е и компютърния вариант на АКБ 

(в действие от май 2010 г.). Вече е възможна интернет връзка; „облекчен достъп ... на всеки ползвател при 

спазване на регламентираните права”; по-точна и цялостна локализация на археологическите обекти; 

визуализация на картната информация и илюстриране на данни за съоръжения и находки. Подобрен е синхрона 

на вкарваната информация и актуализацията на данни за регистрирани обекти, администрирането на системата 

при осигурена надеждна защита на информацията. По данни към юли 2011 г. са известни 16 076 археологически 

обекта, които ежедневно се увеличават. Предстои реализация на съвместен проект на НАИМ – БАН и СУ „Св. 

Климент Охридски” – „Прототипна Географска информационна система за изследване и опазване на 
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археологическото наследство на България – ARCHGIS”. Значението на АИС „АКБ” като важен инструмент в 

модела за опазване на археологическото наследство е нормативно признато в чл. 155 от ЗКН – данните от 

археологическите издирвания се включват в системата и се съхраняват в НАИМ – БАН, НИОНКЦ и 

Министерството на културата. Така с течение на времето АКБ доказва значението си на базов справочен апарат 

във всички измерения на процеса по проучване, документиране и опазване на археологическото наследство 

(научно, правоохранително, за нуждите на земеразделянето и опазването на околната среда) (Нехризов).  

Образованието и квалификацията на бъдещите археолози продължава да се осъществява основно от 

специализираните катедри на СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдивски 

университет „П. Хилендарски”; Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, както и от други висши учебни 

заведения (Югозападен университет „Неофит Рилски”), част от които създадени след 1990 г. като Нов български 

университети и др. (Съществуват експертни мнения, според които при част от новообразуваните висши училища 

остава съмнение за качеството на образованието, което те предоставят). 

Държавна институция с установени правоохранителни функции в модела за управление на дейностите по 

опазване на културното наследство продължава да е Министерството на вътрешните работи. 

Специализираните звена по противодействие на престъпни посегателства и други заплахи срещу културното 

наследство са структурирани по следния начин: 
 

Служба в МВР Функции 

Главна Дирекция „Борба с 

организираната престъпност” 

(ГДБОП) 

Противодействие на трафик с 

културни ценности 

Главна дирекция „Криминална 

полиция” (ГДКП) 
Противодействие на 

престъпления срещу  

културното и природно 

наследство – иманярство,  

незаконни сделки с културни 

ценности и др. 

Главна дирекция „Гражданска 

защита” 
Преместване на застрашени от 

унищожаване  

културни ценности 

 
 

Специализираните звена в МВР се занимават предимно с разследване на кражби и увреждане на културни 

(включително и археологически) ценности; противодействие на иманярството; превантивна дейност за 

предотвратяване на появата на фалшификати и т. н. Сред приоритетните задачи е борбата с трафика на 

археологически ценности чрез цялостно разследване на организираната престъпна мрежа – от иманярските 
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„бригади” до предлагането на незаконно изнесени артефакти на аукциони в Западна Европа и САЩ, включително 

и чрез международно сътрудничество. 

Традиционно добри са взаимоотношенията на МВР в съвместната им дейност с Инспектората и Отдела за 

музейна дейност и изобразителни изкуства към МК, НАИМ – БАН – като противодействие на иманярството, 

връщане на незаконно изнесени културни ценности и пр., както и при извършване на съвместни проверки и 

охранителни обследвания на наши музеи и пр. Предстои и реализирането на европейски проект за обща база 

данни за откраднати културни ценности между български държавни институции – МК, МВР (ГДКП), ВКП и 

Италианските карабинери. Предстои още и подписване на споразумение между България и САЩ за забрана на 

нерегулиран внос на културни ценности от България в САЩ. 

След влизането в ЕС се възражда и ролята на неправителствените организации в управленския модел на 

опазване на културното наследство при превръщането му в икономически ресурс в общоевропейското 

пространство (Денчев, Василева 2010: 409-411). Една от тях е Асоциацията на българските археолози – АБА 

(създадена през 2008 г.), която цели да осъществява „активен мониторинг на създаването и влизането в 

действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство” , като се обявява против лобизма в 

полза на частните колекционери, който често се съпровожда и от медиен натиск за компрометиране дейността на 

археолози като част от престъпни схеми за трафик на археологически ценности. Според АБА държавата не 

изпълнява прозрачно задълженията си за финансирането на спасителни и редовни разкопки 

(http://www.fubular.org/annual_report_2010). 

Увеличават се и опитите за легализиране на частни колекции с археологически ценности (сред най-

известните са тези на Димитър Иванов, Боян Радев, Васил Божков, частично експонирани нееднократно в 

централни столични музейни институции – НАИМ и НИМ). Създават се сдружения като „Асоциация/Федерация 

по металдетектинг” (2009 г.) и Съюз на българските колекционери (2010 г.) Публичност получават изяви като 

изложбите „Другият музей” (Национална галерия за чуждестранно изкуство – юни 2010 г.) и „Тракия и древният 

свят” (Национален исторически музей – март 2011 г.), радващи се на медийно внимание и съпроводени с 

агресивна реклама. Обществена тайна е неясният произход на голяма част от колекциите, изложени там. Въпреки 

това (или тъкмо затова) тези организации проявяват амбиция да наложат влиянието си в модела за опазване на 

културното археологическо наследство. Те са и инициатори на законови промени, които обаче създават 

впечатлението, че обслужват предимно частни интереси (така например скорошни нормативни промени 

облекчават или направо казано – премахват, изискването за доказване на произход на частни колекции). 

Провеждането на исторически възстановки (reenactment) придобива все по-голяма световна популярност и 

привлича многобройни участници и зрители. Напоследък и у нас има опити за антични възстановки край 

археологически обекти (като фестивалите край късноантичния град Нове, Свищов, и Перперикон, Кърджали, през 

май и юни, 2011 г.). Тези прояви се отразяват положително върху местната икономика, имат възпитателен и 

образователен ефект и формират позитивна нагласа към културното наследство сред обществото. Сдруженията за 

исторически възстановки създават полезни партньорства между държавни, общински и граждански структури в 

национален и международен мащаб и съдействат за междукултурния диалог. В това отношение (но при 
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балансирано съчетаване на историческата автентичност с целите на този вид събитиен туризъм!) 

археологическото наследство като част от културния ландшафт определено има потенциал и у нас. 

В ранния период от еврочленството на България (2007-2011г.) в управленския модел за опазване на 

археологическото наследство се наблюдават: 

деконцентрация и децентрализация на управленските дейности, където опазването на културното наследство 

се смята за „колективен процес с много участници партньори” заедно с Министерствата на регионалното 

развитие и благоустройството, на околната среда и водите и общините. Както е посочено в Глава І успешните 

примери преди 1944 г. обединяват в опазването на старините местни музеи, училища, читалища, граждански 

сдружения (като археологически дружества и др.).  

Известни са и съвременни добри инициативи по региони (както е в община Самоков според данните за 

периода 2004-2011 г., предоставени от Веселин Хаджиангелов – археолог в Исторически музей – гр. Самоков): 
 

90-те години 

на ХХ век – 2004 

г. 

Археологическият обект „Шишманово кале” е 

системно разрушаван от иманярски набези 

 

 

От 2004 г. 
С помощта на община Самоков се провеждат: 

- медийна кампания за разясняване на 

необходимостта от опазване на археологическото 

наследство от страна на местните хора и организации 

и конкретно – популяризиране на обект „Шишманово 

кале” сред местното население; иманярските набези 

намаляват; 

- редовните есенни четения на Асоциация 

„Онгъл” в гр. Самоков също способстват за 

популяризирането на археологическите обекти и 

опазването на културното наследство в района. 

 Оказване на съдействие при опазването и 

документирането на археологически и църковни 

обекти, тяхната охрана и противодействие на 

иманярите от страна на местни горски стопанства, 

църковни настоятелства, ловни дружинки и 

граждани: 

- локализирани са 3 крепости по поречието на 

Искър и землището на с. Продановци, Самоковско, 2 

късноантични селищни обекта и 1 средновековна 

църква; 
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- със съдействието на Исторически музей – гр. 

Самоков в учебните планове на регионалните 

училища (за 8-11 клас) присъства тема с 

образователен характер за запознаване с 

археологически ценности от различни периоди, 

съпроводено с теренна практика за учениците в 

проучването на археологически обекти. 

2005 – 2008 г. 

 
Провеждат се теренни проучвания на обект 

„Шишманово кале” при осигурена денонощна охрана 

от страна на община Самоков. 

2007 – 2011 г. Фондация „Възраждане на Белчин” и община 

Самоков подпомагат проучването на обекта „Цари 

мали град” край с. Белчин (късноримски и 

ранновизантийски кастел и раннохристиянски 

духовен център) – фондацията осигурява 

финансирането, а общината съдейства при 

документирането и реставрирането на находките, 

административно-правната помощ при създаване на 

филиал на Исторически музей – гр. Самоков в с. 

Белчин, включително и при реализацията на проект 

за европейско финансиране по Оперативна програма 

„Регионално развитие”. 

септември, 

2011 г. 
Генералната асамблея на 22-рия световен конгрес 

по византология се провежда в гр. Самоков и с. 

Белчин и като част от културната програма на 

събитието са посетени знакови археологически 

обекти от региона. 

 
 

развитие и интегриране на специализирани информационни системи в европейски мрежи (като Европейската 

мрежа на наследството – HEREIN); 

обвързване с културния туризъм като ресурс за устойчиво развитие; 

сътрудничество по проекти за опазване на културното наследство и със страни от Югоизточна Европа (Денчев, 

Василева 2010: 367-373). 

През разглеждания период не се наблюдават съществени изменения и в обществената представа за 

археологическото наследство – то си остава сред най-разпознаваемите елементи от културната ни памет. Пример 
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дава и дизайнът на българските документи за самоличност (разработени с участие на служители на Музея на МВР 

през 2009-2010 г.). Тук присъстват и теми, вдъхновени от археологически обекти и ценности – национални 

съкровища като Казанлъшката гробница, Панагюрското съкровище, Античния театър в Пловдив, Мадарския 

конник, старите столици Преслав и Търновград и др. Така и чрез персоналната идентификация на българските 

граждани знакови образи от културата на миналото са част от нашето „лице” пред света. Друг пример е 

няколкократната промяна на маршрута на столичния метрополитен с цел проучване и запазване на 

археологически обекти в центъра на София. 

Според статистически данни за 2009 г. в България има 231 музея – 97 са общоисторически, 134 – 

специализирани (в тях национални и възпоменателни), с общо 4 373 000 посетители, 7 592 000 експонати, 2432 

души персонал (от тях – 918 научни сътрудници и уредници). Разходите общо за почивно дело, религиозни 

дейности, в т. ч. и култура са 440 526, 81 (в хил. лв) или 1,7% от държавния бюджет (Статистически годишник на 

РБ, 2011).  

Въз основа на представените данни управленският модел за опазване на културното археологическо 

наследство днес изглежда схематично така (графично изразен и чрез Фиг. 7): 
 

Република България 

Територия: Към 31.12.2009 г. – 111 001, 9 кв. км 

Население: Към 01.02.2011 г. – 7 351 234 души  

Основен 

закон: 
Конституция на РБ  

(ДВ от 13.07.1991 г., посл. изм, бр.78/26.09.2006 г.) 

Управление: Република с парламентарно управление 

Върховен 

представител: 
Народно събрание  

Държавен 

глава: 
Президент 

Изпълнителна 

власт: 
Министерски съвет 

Институции и 

организации, 

свързани с 

опазването на 

културното 

археологическо 

• Министерство на културата (от 08.2005 г.) –  

НИНКН, Отдел за Музеи и изобразителни 

изкуства (от 2009 г.) 

• Областни и общински отдели за култура 

• Национални музеи (НАИМ – БАН, НИМ и др.) 

• Регионални и общински музеи 
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наследство: • Частни организации и музеи 

• НАИМ – БАН (от 2006 г.) 

• Исторически факултети на СУ „Св. Климент 

Охридски”;  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (от 1963 г.); 

ПУ „П. Хилендарски”; ШУ „Еп. К. Преславски”/  

Нов български университет и други ВУЗ (след 

1990 г.) 

• ГДБОП, ГДКП, ГДГЗ – МВР 

• Агенция „Митници” – МФ 

• НРС 

• Неправителствени организации 

 
 

4. Състояние на управленския модел на опазване на археологическото наследство според данни от 

социологически проучвания (2008-2011г.) 

Състоянието на управленския модел на опазване на културното археологическо наследство в определен 

момент сравнително точно може да се фиксира чрез провеждане на социологически проучвания. В настоящата 

работа е представено двуетапно изследване, проведено през 2008-2011 г. (непосредствено преди и след промените 

в специализираната нормативна база с приемането на Закона за културното наследство). Използвани са методите 

на анкетата и контент-анализ при обработка на данните. 

Първият етап представлява експертно проучване под формата на анонимна анкета с набор от отворени и 

затворени въпроси (Приложение 1). В периода юли-август 2008 г. е отправено запитване към 15 експерти, 

подбрани сред утвърдените специалисти в проучването и опазването на културното наследство от наши музеи, 

Министерство на културата, НАИМ – БАН, неправителствени организации. Предварителната анкета е 

предоставена (съответно попълнена) в два варианта – електронен (по електронна поща) или при директен контакт 

– на хартиен носител. Изследването цели чрез мнението на експертите да очертае разбирания за основни понятия, 

свързани със същността на културното наследство и концептуалната рамка на модела за опазването му – основа 

за провеждане на последващо по-разширено проучване в областта на опазване (конкретно) на археологическото 

наследство. 

От 15-те запитани експерти 100% са отговорили на анкетата. В групата са посочили пол 8 мъже и 6 жени (1 не 

посочва пол с аргумента – „не е от значение за такъв сериозен проблем”). Отбелязват възрастта си 11 участника 

– тя варира между 33 и 61 г. Най-многобройна е групата на възраст между 35 и 50 г. – 7 анкетирани, а по двама са 

до 35 г. и над 50 г. Преобладават специалистите в областта на опазване на културно-историческото наследство, 

музейното дело и мениджмънт (8), следвани от 3 археолози и нумизмати. Общо 4 са изследователите в областите 

„етнология” и „компютърна лингвистика” (2), „средновековно въоръжение” (1) и „документално наследство” (1). 

Продължителността на професионалната дейност на анкетираните е между 3 и 32 г., а болшинството (10) са с над 
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10 години работа в съответната област, което показва натрупан стабилен професионален опит. Нивото на 

управленска компетентност в групата е различно – директори на музеи (2), музейни уредници и експерти (10) и 

отделни специалисти (3). Преобладават отговорилите, които могат да се определят като ръководен и среден 

изпълнителски състав със сравнително голям професионален опит – 12. 

На въпросите с дефиниции на базови понятия от международното и национално законодателство, 

анкетираните дават следните отговори: 

По-голямата част от анкетираните (9) изразяват пълно съгласие с определението за „културно наследство”. 

Един отбелязва тавтология в текста и посочва, че тук не са включени архивите, отсъства и времето на социализма. 

Трима участници предлагат допълнения: „съвкупността от всички фолклорни произведения (т. нар. „духовната 

култура”) на един народ и всички произведения на материалната му култура”; „с местно, регионално и/или 

световно значение”; да се замени „или науката” с „и науката”. Двама изключват „пещери” и фразата „с 

изключително световно значение”. 

Определението за „културно-историческо наследство” напълно подкрепят преобладаваща част от 

анкетираните – 12. Допълнения предлагат 3 експерти – „автентични материални и духовни (нематериални) 

свидетелства за човешко съществуване и дейност, които имат значение за развитието на културата и са 

обществено значими”; включване на „и културна памет”, защото текстът „дефинира културно-историческо 

наследство, а не само историческо наследство”; на „нематериални паметници на културата, които са 

колективно творчество на етноса и не се касаят от Закона за авторското право и сродните му права – 

словесни, музикални, танцови, изобразителни и пр. текстове”; както и „автентични материални и 

нематериални свидетелства”. Предложено е да отпадне терминът „обществено значими” като твърде общ. 

Дефиницията за „паметник на културата” подкрепят напълно болшинството анкетирани – 12. Предложени 

са 2 допълнения – да се „дефинира (тълкува) що е „обществена значимост” и едва тогава може да се прецени 

дали е необходима редакция!”, както и „паметникът на културата не е задължително да е в категорията 

изключително световно значение, той може да е от местно, регионално, национално значение и това не му 

променя статута на паметник на културата.” Не е съгласен 1 експерт с коментара: „не трябва да се визират и 

материалните свидетелства за „процесите в природата”. Техният статут трябва да се урежда с друг закон”. 

Определението за „културна ценност” подкрепят изцяло повечето анкетирани – 9. Допълненията са 5: към 

„материално свидетелство” да се включи „следствие на съзнателна човешка дейност / артефакт”; да се 

уточни времевия диапазон; да се допълни „и науката”, да се разшири на „автентично материално и духовно 

свидетелство” или „материално и нематериално свидетелство”. Един експерт държи да се определи 

„обществена значимост”. 

Понятието за „защитени територии” приемат без забележки преобладаващ брой анкетирани – 14. Тук 

предложението за допълнение е в „защитените територии” да се включат геоложки и геоморфоложки 

феномени (земни и скални образувания (пещери, мостове, ждрела) и пр.” 

„Недвижимо културно-историческо наследство” подкрепят повечето анкетирани (13). Предложено е 1 

допълнение – „и които допринасят за допълване или потвърждение на факти в тази дейност”. Има 1 
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предложение за премахване на „определението „трайно”, защото то насочва към обстоятелства, а не към 

принципи.” 

Предложеният вариант на определение на „модел на опазване на културно-историческото наследство” 

подкрепят болшинството анкетирани – 12. Един е отговорът „не мога да преценя”. Един експерт предлага 

„национална идентичност” да се допълни с „и културна”. Един анкетиран предлага да се изключи „за 

утвърждаване на националната идентичност на всички българи в условията на културно многообразие”, 

защото то е част от друга законова парадигма. Не изяснява модела, а неговите функции, което е нещо 

различно.” 

Следващата група въпроси (2-4) се отнася до заплахите за културното наследство и загубите за обществото 

при неадекватното му опазване. В представената таблица се очертават мненията: 
 

 

 
в много 

висока 

степен 

във 

висока 

степен 

в ниска 

степен 
не са 

засегна

ти 

не 

зная 

Архитектурно 4 5   1 

Археологическо 15     

Художествено 4 3 4  1 

Документално 5 2 4  1 

Друго 

(интелектуално, 

природно) 

2  4   1 

 

 

Показателно е единодушието на анкетираните за това, че археологическите ценности са най-застрашени 

сред другите елементи на културното наследство. Следват ги документалното (5), архитектурното и 

художественото (по 4 отговора). Две допълнения показват и вниманието на отговорилите към интелектуалното и 

природното наследство. 

Застрашеността за културното наследство се разглежда по-нататък (при повече от 1 отговор за всеки участник, 

като сборът надвишава броя на отговорилите). Според повечето анкетирани (8) тя се определя главно от 

недостатъците на нормативната база в сферите на опазване при проучване и противодействие на престъпни 

посегателства срещу паметниците на културата (иманярство, трафик и пр.). Около 1/3 от участниците посочват 

като значима заплаха недобрата консервация и реставрация на културното наследството (6) и съхранението му в 

музейни фондове и на място по обекти (5). 

В 2 отговора социализацията е основен проблем в опазването на културното наследство, а в 1 случай заплаха 

има още при провеждането на редовни проучвания. В 3 допълнения анкетираните посочват принципната 
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уязвимост на културното наследство с 1 уточнение: поради липса на „концепция и генерално виждане в 

дългосрочен план за решаване на проблемите”. 

Загубите за обществото при неопазване на културното наследство (при дадени повече от 1 отговор за всеки 

участвал и сбор, надвишаващ общия брой на отговорилите) очертават картината: за най-сериозна смятат 

болшинството от анкетираните загубата на историческа памет и национална идентичност (11) и национално 

самочувствие (10). Според 6 отговора загубите са финансови, а в 2 случая – във всички посочени области. 

Необходимостта от актуализиране на режима и процедурите в модела за опазване на културното наследство 

(въпроси 5-7) разделя анкетираните: либерализацията на пазара на културни ценности у нас се подкрепя от малко 

повече от половината експерти – 8, поради: принципна необходимост от либерализация (4) с 1 уточнение – „при 

създаване и адекватно прилагане на подходяща за българските условия нормативна база”; Един отговорил 

държи на позицията либерализирането да е само за нумизматичните ценности, а трима – да не се включват 

археологическите паметници, които трябва да са под контрола на държавата. Но и близо половината от 

експертите (7) са против всяка либерализация на статуквото. Резултатите показват колебанията на 

отговорилите при наличната необходимост от актуализиране на нормативната база чрез облекчителен режим като 

либерализацията. 

Към спорната тема за „амнистията” при легализирането на частни колекции, положително се отнасят 

болшинството специалисти – 12: „нещо трябва да се направи, за да се започне на чисто!”, но „при спазване на 

законите и нормативна регламентация”; „при доказан произход” легализацията да е срочна и еднократна, след 

което колекциите да станат отново държавни. Има и предложения за поставяне на „имуществен ценз” и 

заплащане на данък „легализация”. Един отговорил отрича легализацията за археологическите колекции. Не са 

съгласни с въвеждането на амнистия 3 специалисти с коментарите, че това е „легализирана кражба”, „частната 

колекция демонстрира показност, а не историчност. Създаването й е в противоречие със съхранението на 

недвижимото културно-историческо наследство”. 

 

Нормативното уреждане на пазара на културни ценности подкрепят принципно всички отговорили (15) 

при спазване на закона, с предимство на музеите при избор на културни ценности (9 експерти). На регламентация 

за археологическите паметници държат 4 специалисти, а по 1 отговор – за паметниците на „съвременното 

изобразително изкуство” и нумизматиката. 

Категоричното и преобладаващо мнение на отговорилите в определянето на болезнения проблем за 

„изтичането” на културни ценности от страната (въпроси 7-8 – с повече от един възможни отговори и при 

сбор надвишаващ броя на анкетираните) е, че са застрашени главно археологически паметници и артефакти 

(14). По два отговора има за засегнати от износа културни ценности в областта на нумизматиката, етнографията и 

бонистиката, за „крадени произведения на изкуството”, „църковната утвар и икони”, „движимите 

художествени паметници”. Един анкетиран посочва, че всички елементи на културното наследство са в 

опасност. 

Посоката на „изтичане” на културните ценности извън страната за болшинството анкетирани (12) е към богати 

страни и в частни колекции, а 7 от тях уточняват – към развити страни и аукциони на Западна Европа и САЩ, 
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частни колекции и черен пазар. Един не може да отговори, 1 пита „Тази информация как се добива?”, а 1 

посочва, че това всъщност „няма значение”. 

Показателни са резултатите при оценката на ефективността на модела на опазване на културното 

наследство като степен на достигане на поставените цели. Повечето анкетирани смятат, че е ниска (8) и 

коментират, че има „симулации за опазване”, „предимство имат PR акциите”, ефективността е „изключително 

ниска – всеки за себе си решава проблемите, държавата отсъства”. За 4 експерти няма ефективност. Само 2 

експерти смятат, че е „задоволителна”, а 1 признава, че „няма обективна представа” за преценка. 

По-голяма част от отговорилите дават положителна оценка за работата на специализираните институции (7) 

при конкретните измерения за ефективността на модела на опазване на културното наследство (въпрос 11) с един 

коментар „в някои от музеите”. За 4 експерти определящо за ефективността е личното отношение на всеки 

гражданин на страната, най-вече на тези „със специализирано образование и отношение към културно-

историческото наследство”. Трима отговорили защитават ефективността на нормативната уредба, но според 

други трима – ефективност няма никъде, както и че въобще липсва модел за опазване на културното наследство. 

Насоките на развитие на модела на опазване на културното наследство (въпроси 12-13 – при дадени повече от 

един отговор и брой, надвишаващ числото на отговорилите) за преобладаващата част от експертите (13) са в 

развитието на нормативната уредба за опазване на културното наследство, както и в адекватното прилагане на 

съществуващата нормативна уредба. По 4 отговорили изтъкват нуждата от повишаването на подготовката на 

кадрите, работещи в системата за защита на културно наследство и за успешната дейност на прилагащите закона 

институции. За трима анкетирани е важно развитието на организацията и структурата на специализираните 

институции (държавни и частни), а за 1 – процесът е комплексен и всеобхватен. 

В заключение, мнозинството експерти (12) посочват, че всички досегашни институции трябва да актуализират 

работата си в опазване на културното наследство при активизиране на сътрудничеството помежду им и „като се 

отдава значение на връзката между движимото и недвижимото културно наследство” и на „качествата на 

хората, които работят там”. Сред тях са МВР, МК, местната администрация, неправителствените организации. 

Две предложения визират създаването на междуведомствена „координираща структура” от МВР, Министерство 

на финансите (Агенция „Митници”), Структурите на МОСВ и Министерство на земеделието (Агенция по горите), 

АИМ при БАН. За един експерт промяната е в ръцете на законодателните институции. Представените данни от 

предварителната анкета от 2008 г. показват недвусмислено, че в по-голямата си част участвалите експерти са 

убедени в необходимостта от нормативни, институционални и функционални промени в модела за опазване на 

културното наследство у нас. Въз основа на придобитата информация е подготвен следващ етап на анкетата. Той 

е насочен към оценка на състоянието на модела за опазване на археологическото наследство от по-голям брой 

участници с оформяне на препоръки за решаване на откроените проблеми и повишаване на ефективността му. 

След 2008 г. са извършени съществени промени в законодателството, а сред най-важните от тях е приемането 

на Закон за културното наследство през пролетта на 2009 г., което от своя страна налага и преустройство на 

досегашния модел за опазване на културното археологическо наследство.  

Вторият етап на проучването е проведен през периода юли-август 2010 г. и февруари-март 2011 г. 

(Приложение 2). Изследването цели да открои базови определения в областта според международното и 
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национално законодателство, оценката на нормативната рамка и функционирането на модела за опазване на 

културното археологическо наследство според качествени показатели към тогавашния момент. Целева група 

отново са професионалисти, но под формата на разширен кръг от специалисти от исторически и археологически 

музеи в страната, служители в отдела за музейна дейност и изобразителни изкуства, Националния институт за 

недвижимо културно наследство – МК; НАИМ – БАН, експерти в неправителствени организации. Нов момент е 

привличането на служители от специализираните сектори в ГДБОП и ГДКП и ОДП – МВР в страната и на 

преподаватели във ВУЗ, подготвящи кадри в областта на опазването на културното наследство. Отговорилите са 

102, като 52 от тях са жени и 50 – мъже. Сред посочилите възраст (91) или близо 93% от участниците, между 35 и 

50 г. са 43, следвани от групата над 50 г. – 40 анкетирани. Най-малобройни са отговорилите до 35 г. – 8 души. 

Професионалният стаж на участниците варира от 1 до 40 г. Най-много са анкетираните със стаж над 20 г. – 37 

души, или почти 38%, следвани от тези с опит между 10 и 15 г. – 24 души. До 10 години стаж отбелязват 23 

отговорили. Най-малко са участниците със стаж между 15 и 20 г. – 18 души. Според направлението на дейност 

сред анкетираните най-многобройна е групата на работещите в областта на музейното дело и мениджмънт – 66, 

или 67%, следвани от професионалистите археолози и нумизмати – 19, а общо 5 са експертите от други области 

(история, етнология и фолклористика, проучване на пещери, висше образование). Служителите на МВР, 

занимаващи се с противодействие на престъпления срещу културни ценности са 12. Отговорите на участниците 

според възрастта, стажа и професионалното направление могат да се обобщят така: преобладаващата част от 

анкетираните – 83, или близо 85%, са посочили възраст над 35 години, а професионален опит над 10 г. – 79 души, 

или 80%. Болшинството анкетирани – общо 97, или почти 99%, се занимават с музейно дело и мениджмънт, 

археология и опазване на културното наследство в правоохранителните органи. Тези данни свидетелстват за 

наличие на относително голям опит на участниците в опазването на културното археологическо наследство и 

формират в достатъчна степен представително мнение на специалисти в различни сфери на неговото 

проучване и опазване към началото на 2011 г. Затова авторът смята, че има основания да вземе предвид 

оценките на така оформената група от експерти относно модела за опазване на културното археологическо 

наследство в настоящото изследване. 

Според отговорите на въпрос 1 за основни дефиниции в опазването на културното археологическо наследство 

се очертават експертните мнения: 

Определението за „културно наследство” подкрепят напълно 89 от анкетираните (от тях 11 от МВР). 

Предложени са 8 допълнения – към дефиницията да се добавят интелектулната собственост, „наследство в 

областта на селското стопанство”, книжовното наследство, „фолклорните произведения като част от 

духовната култура” с уточняване, че културното наследство включва създаденото от всички етноси на българска 

територия; предлага се и нормативно разделяне на материалното и нематериално наследство. Редакционни 

допълнения за по-точното определяне на науката към тази дефиниция включват използване вместо „или” на „и”, 

„и/или науката”. Петима отговорили изключват от културното наследство пещерите и природните ценности и 

образци, освен ако в/около тях са налични археологически останки от човешка дейност, както и „образци на 

парковото изкуство и ландшафтната архитектура поради дублирането му с архитектурни обекти и 

комплекси”. 
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С дефиницията за „културна ценност” са съгласни 91 анкетирани (от тях – 11 от МВР). Седем участници 

допълват: изтъкване на „особено значение за индивида...”; добавяне на „художествена стойност”; да се 

използва „и/или научна и културна стойност”. Един отговорил държи на базовото понятие „паметник на 

културата”, защото „има нюанс в значението и един предмет, без да е голяма ценност, може да има 

качествата на паметник”. Двама изключват „природна даденост”, а 1 – „и има научна или културна 

стойност”. 

Понятията за недвижимо и движимо културно наследство подкрепят изцяло 97 участници (от тях 11 са от 

МВР). Двама отговорили прецизират схващането чрез добавяне на „съхранено и социализирано”, включително и 

пренесени негови части „в музейна или градска среда”. Трима анкетирани препоръчват „по-добри 

формулировки”, без да ги посочват конкретно. 

Определенията за опазване и закрила на културното наследство одобряват 95 анкетирани (от тях и всички 

от МВР – 12). Седем са допълненията за: конкретизиране на мерките за опазване; обяснение на „социализация” – 

„съхранение, достъп, популяризиране”; популяризация да е преди социализация; в системата от мерки да има 

„правила за осигуряване ... в интерес на обществото” и за „изследване и научна интерпретация”. 

Друга изследователска задача е разработването на концептуално определение за модел за опазване на 

културното археологическо наследство като обща (без да е задължителна) препоръка. Затова (предвид 

забележките на експертите в първия етап на анкетата) авторът предлага преработено определение за модел, за да 

види дали се приема и от по-широк кръг от специалисти в областта. Дефиницията подкрепят напълно 

болшинството анкетирани – 92 (от тях 11 са от МВР). Направени са и 8 допълнения: към системата от мерки е 

прибавено „и контрола за прилагане и правилното им изпълнение”, а „устойчиво” да се допълни с „и трайно 

гарантиране”; прибавяне на „популяризация” и уточняване на „социализация” като „съхранение, достъп, 

популяризиране”; предлага се замяна на „модел” със „система”, а „сигурност” с „опазване на културното 

наследство” или „защита”. Един анкетиран изключва „при зачитане на културното многообразие”, защото се 

покрива с „в интерес на обществото”, един посочва, че „в България тази система от мерки не работи”. 

Представените резултати от въпрос 1 на проучването показват принципна подкрепа на експертите за 

основните определения от вътрешната и международна нормативна база по опазването на културното 

археологическо наследство (съгласие с тях изразяват над 90% от експертите), включително и за предложената 

изследователска дефиниция за „модел” (одобряват я близо 94% от анкетираните). Препоръките на анкетираните 

подпомагат прецизирането на определенията, уточняването на терминологията и насоките на развитие в общата 

конструкция на модела за опазване на археологическото наследство. 

Друга задача (въпроси 2-4) е анкетираните да определят каква част от културното наследство е заплашена и 

как се открояват конкретните опасности в обществен план: 
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степен 

във 

висока 

степен 

в 

ниска 

степен 

не са 

засегнати 
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Архитектурно 11 62 22  2 

Археологическо 

(вкл. и 

нумизматични 

паметници) 

100 2    

Художествено 5 39 47 2 3 

Документално 2 55 30 3 7 

Друго – 

етнографски (9); 

авторски и сродни 

права (2); 

природно (2); 

технически 

достижения -1 

9 16 7  13 

 
 

Очевидно е 100%-то убеждение на анкетираните (сред тях и всички от МВР – 12) за това, че най-

застрашено е именно археологическото наследство (тук резултатите съвпадат изцяло с тези от проучването 

от 2008 г.). Висока е и застрашеността за архитектурното наследство – 74%, следвано от документалното – 58% и 

художественото – близо 45%.  

Експертите открояват и други застрашени елементи на културното наследство (като етнографските ценности).  
 

Що се отнася до вида заплахи за културното наследство (въпрос 3 – при възможни повече от 1 отговор и 

съответно по-голям сбор на резултатите от броя участници), анкетираните отговарят: 

В опазването при редовни проучвания 36 са отговорите, които посочват, че най-уязвимо е културното 

наследство при съхранението му в музейни фондове и на място по обекти, следвано от консервацията и 

реставрацията на културните ценности (41 анкетирани, от тях – 6 от МВР). В 5 случая се изтъква, че най-слабото 

място е представянето на културното наследство пред публика. 

Болшинството отговорили (96, като от тях – всички от МВР – 12) посочват, че най-голяма е заплахата за 

културните ценности от престъпни посегателства. За 56 анкетирани (от тях 5 са от МВР) заплахите са основно 

в нормативната база. Единадесет отговорили посочват други области, като изтъкват, че особено опасни са липсата 

на обществена нагласа за опазване на културното наследство; квалификацията на работещите в областта 

специалисти; недостатъчното финансиране за ефективно опазване; недобрата ранна превантивна и образователна 

дейност и пр. Посочва се и липсата на нормативна уредба за събиране на градска етнография и съвременен бит. 

Сред опасностите за обществото при неадекватно опазване на културното наследство (въпрос 4 – при 

възможен повече от 1 отговор и съответно по-голям сбор на резултатите от броя участници) за най-голяма 

смятат загубата на историческа памет и национална идентичност 95 отговорили (от тях – 11 от МВР), или 
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96% от анкетираните. Загубите за националното самочувствие посочват 80 отговорили (от тях 8 от МВР), а 

финансовите щети – 75 (от тях 11 са от МВР). Сред другите загуби 14 отговорили отбелязват всички досега 

посочени; разрушаването на културното наследство и по-специално археологическото (при съответни щети за 

туризма); загуба на „възможността за приемственост между поколенията и за устойчиво развитие на местно 

самосъзнание (по ареален признак)”; намаляване на качеството и пълноценността в научните изследвания и пр. 

Резултатите показват загрижеността на експертите на последствията от недоброто опазване на културното 

наследство в дългосрочна перспектива. 

Предприемането на конкретни мерки за опазване на културното наследство разглеждат следващите въпроси. 

Нормативното уреждане на пазара на културни ценности (въпрос 5) подкрепят 95 отговорили (от тях 8 от 

МВР), или 96% от анкетираните. Едва 7 души са против (от тях 4 от МВР). Това показва, че експертите 

осъзнават настъпилите нови реалности, които изискват и съответни промени в модела на опазване. Коментарите 

тук включват условието за спазване на законите и осъществяване на контрол, необходимостта от взаимодействие 

между всички участници в процеса на опазване, където е налице „тоталната липса на диалог между 

административните власти и сектора на НПО, без подкрепата на който държавата просто не е в състояние 

да се справи с проблемите в сферата на културата изобщо”.  

Проблемът с либерализацията на режима за притежаване и разпореждане с културни ценности (въпрос 6) 

разделя мненията на експертите: положително се отнасят 56 отговорили (от тях 3 от МВР), или 57% с 

аргументите: „трябва да се върви по линията „хем вълка сит, хем агнето – цяло”; главно за съвременни 

културни паметници или нематериално наследство при специално отношение към археологическите ценности; 

при търсене на „баланс между интересите на частните колекционери и на обществото”, строго спазване на 

закона и осъществяване на постоянен контрол от държавните структури наред със взаимодействие между тях, 

частните колекционери и неправителствените организации и пр., включително и с поощрителни мерки за 

„съвестните” колекционери. Негативно се отнасят към либерализацията на пазара 42 отговорили (9 от тях са 

от МВР), с коментари: „всяка либерализация ще поощри иманярите и трафикантите на културни ценности” и 

че ЗКН достатъчно добре урежда тези отношения. В 3 случая няма отговор, а за 1 анкетиран това е „спорен 

въпрос”. 

 

Спорна е и „амнистията” при легализирането на частните колекции (въпрос 7). Четиридесет и трима (1 от 

МВР) от анкетираните подкрепят амнистията, включително и ограничена, при спазване на закона и специално 

отношение към археологическите ценности, с доказване на произход и строги мерки срещу иманярството, при 

намиране на „баланс между интересите на частните колекционери и на обществото”; при „поемане от 

собственика на твърди ангажименти за съдбата на колекцията си”, включително и чрез предвиждане на 

поощрения за регистриралите се колекционери. Противници на амнистията са 57 отговорили (11 от МВР), или 

58% от анкетираните. Мненията са, че вече е направен такъв неуспешен опит; поставят се в неравностойно 

положение собственици на колекции с иманярски произход и на наследени такива; сред големите колекционери 

днес са и „хора, на които репресивния апарат беше в ръцете им със задължението да опазват културното 
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наследство”. Един отговаря – „спорен въпрос”, а 1 анкетиран изтъква: „при отговор „да” амнистираме 

евентуалното им нерегламентирано създаване; при отговор „не” – ще последва засилване на износа”. 

Отговорите на следващите въпроси фиксират мнението на експертите по отношение на „изтичането” извън 

страната и посоката на трафика на културни ценности. За наличието на нерегламентиран износ (въпрос 8) 

анкетираните проявяват единодушие – положителни са 98 от отговорите (тук са и всички от МВР – 12), или почти 

100%. Най-застрашени са първо археологическите, следвани от нумизматичните, етнографските, художествените 

ценности, църковните паметници, документалното наследство. Показателни са коментарите: „външни сили 

наложиха ред клаузи в последния ЗКН, които директно облекчават нелегалното изтичане на културни ценности 

от страната”; съществува „организиран трафик на културни ценности и нашият регион е сред първите”. 

Четирима отговорили нямат мнение. 

Посоката на незаконен износ (въпрос 9) за 90 участници (всички от МВР – 12) или близо 92% от 

анкетираните е към аукциони и частни колекции в страни на Запад Сред крайните дестинации се посочват 

Германия, Австрия, Швейцария, Англия, САЩ, Канада. Трима отговорили посочват и страни като Русия, Нова 

Зеландия, Австралия, включително и към „вътрешни музейни колекции” на големи банки. Отбелязано е като 

ново явление попълването на частни колекции и у нас с незаконно придобити ценности, закупени зад 

граница (2). Седем анкетирани не са отговорили. 

Ефективността на съществуващият модел поражда различни мнения (въпрос 10). По-голямата част от 

анкетираните – 69, или 70% (от тях 10 са от МВР), й дават по-скоро ниска оценка, а задоволителна – 29 

отговорили (от тях 2 от МВР). Коментарите включват: „държавата я няма”, „непоследователна държавна 

политика”, липса на съгласуваност на постановките на ЗКН с други нормативни актове.  
 

Оценката за дейността на структурите, занимаващи се с опазване на културното наследство, е по-скоро 

слаба. Това е и признание за ниската ефективност на собствената дейност на отговорилите. Резултатите показват 

и загрижеността на анкетираните. Съществуващите ограничения обаче, посочвани в другите отговори, не им 

позволяват да работят по-добре. 

Сред конкретните области, където моделът за опазване на културното наследство е с най-голяма ефективност 

(въпрос 11 – при възможен повече от 1 отговор и съответно по-голям сбор на резултатите от броя участници), на 

първо място отговорилите посочват приложението на законите от специализираните институции (76 анкетирани, 

от тях 12 от МВР). Следва областта на нормативната база (36 отговора) и личното отношение на отделния 

гражданин (23). Петнадесет анкетирани посочват „друго” и сред коментарите им се открояват: неефективността 

на модела се обуславя от „тотална липса на отношение на гражданското общество”; тя ще се увеличи, когато 

„се затворят „отворените” вратички в нормативната база и институциите”; изкупуващите от иманяри 

културни ценности „не носят никаква наказателна отговорност”; като иронична може да бъде приета и 

забележката, че ефективността на модела е най-висока „в стимулирането на нелегалния трафик”. Един 

анкетиран не може да прецени. 

Подобряването на ефективността на сегашния модел (въпрос 12 – при възможен повече от 1 отговор и 

съответно по-голям сбор на резултатите от броя участници) 73 отговорили (от тях са 12 от МВР) виждат в 

развитие на общата концепция на управление на културното наследство. Шестдесет и шест анкетирани 
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посочват като важна и подготовката на специализираните кадри (от тях 7 от МВР), а 58 – приложението на 

действащата нормативна база (от тях 7 от МВР). Около ½ от отговорилите (55) поддържат развитието на 

организацията и структурата на институциите, ангажирани със защитата на културното наследство (от тях 7 от 

МВР). Отговорилите, според които приоритетно трябва да се развива специализираната законова уредба, са 45 – 

тук се посочва необходимостта от промяна в Закона за културното наследство и Наредбите за управление на 

музейни фондове и идентификация на културни ценности. Експертите са на мнение, че в сегашния си вид тези 

нормативни актове затрудняват работата на музейните работници. Осем отговора в „друго” изтъкват, че всички 

досега посочени области са важни; налице е необходимостта от „нормално и задоволително финансиране”; 

прилагането на частно-обществено партньорство при наличие на работещ контролен орган, включително и 

правно уреждане на „допълнително материално стимулиране” на музейните работници с оглед повишаване 

нивото на инициативност и самоуправление на музеите и пр. 

Представените отговори посочват настроението на участниците към концептуална промяна на модела за 

опазване (13 въпрос) за необходимостта от оптимизиране на дейността на специализираните институции и 

създаване на нови структури. Двама анкетирани не могат да преценят нуждата от промени, а останалите 100 дават 

препоръките си за подобряване ефективността на модела за опазване на културното наследство. Принципно 

убеждение за актуализиране на законодателната рамка чрез разработване на концепция за опазване на културното 

наследство изразяват 4 анкетирани (3 от МВР), която „да стане наистина национален приоритет!”. 

За укрепване на административния и професионален капацитет на съществуващите институции се 

обявяват 87 участника (над 80 %). Посочват се Министерството на културата (конкретно Главна дирекция 

„Инспекторат за опазване на културното наследство” и обединяване на звената за движими и недвижими 

ценности), различни музеи, МВР, законодателната и съдебната власт, митниците, общинските структури за 

култура и пр. и подобряване на взаимодействието помежду им; повишаване квалификацията на кадри по места; 

активизиране на сътрудничеството с неправителствени организации и граждани. Шест от участниците (от МВР) 

настояват за изчистване на държавните структури от „дублиращи функции”, виждани като възможност „за 

прехвърляне на отговорност”. 

Четири са предложенията в дейностите по опазване на културното наследство да се присъедини и 

Министерството на образованието чрез разработване на програми за „ранна превантивна дейност сред 

учениците”, за „възпитание на отношение и уважение към културното наследство”. 

Има и 5 предложения за подобряване ефективността на модела чрез създаване на нови междуведомствени 

структури – „културна”/”археологическа” полиция (2); специализирано звено към Агенция „Митници” – МФ с 

цел „повишаване адинистративно-наказателната дейност” (1 от МВР). Двама отговорили от МВР подкрепят 

обединяването на секторите в МВР, занимаващи се посегателства срещу културните ценности, както и създаване 

на специализирани звена при необходимост „в определени ОД на МВР”. 

Представените резултати от проведеното анкетно проучване показват, че участниците осъзнават значението 

на съответстващата нормативна, кадрова, институционална база за ефективността във функционирането 

на модела за опазване на културното наследство. Това ще способства за пълноценното му използване като 
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устойчив ресурс за развитие и намиране на възможности за по-ефективната „употреба” на културното наследство 

в широк план. 

Проблемите, свързани с проучването, опазването и използването на културното наследство, са обект и на 

други изследвания. Едно от тях, проведено през 2010 г. от Милена Кьосева, докторант в УНИБИТ, проучва 

„общественото мнение по отношение на информираността, заинтересоваността и посещаемостта на обекти 

на културно-историческо наследство, в най-общия им смисъл, както и като ресурс за развитие на културен 

туризъм”. Отговорите на въпросите, които засягат опазването на културното наследство, „са напълно очаквани” 

– над ½ от анкетираните смятат, „че държавата и местната власт трябва да имат основната грижа за 

културно-историческите обекти”. Всички отговорили са единни в мнението си, че „институциите, които в 

момента трябва да полагат грижи за културно-историческото ни наследство не се справят адекватно с 

ангажиментите си” (Кьосева 2010). Данни от проучването се посочват тук, защото индикират обществения 

интерес към културното наследство и представят мнението на неспециалистите, които показват общи 

виждания и с тези на експертите – участници в проведената за нуждите на настоящата работа анкета. 

 

От представените данни е видно, че проблемите, свързани с проучването, опазването и популяризирането на 

културното наследство имат социален отзвук. Инициирането на национално проучване на тази тема би 

спомогнало да се включи и обществената оценка в очевидно сложния процес на формиране на нормативната, 

институционална и функционална рамка на модела за опазване на културното наследство – основа за българската 

национална и културна идентичност, схващана в най-широк смисъл. 

Изложените данни показват нерадостна картина за днешното състояние на модела за опазване на културното 

археологическо наследство. Сред възможните причини е фастът, че разглежданият модел е една от проекциите на 

цялостното състояние на обществото ни, в чието демократично развитие се проявяват сериозни пороци. От гледна 

точка на народопсихологията може да се посочи и добре известният български песимизъм. Но и при тези 

уговорки направеното изложение показва наличието на съществени недостатъци: 

поради „незавършения процес за изграждане на ценностна система и формиране на активно гражданско 

общество системата на управление на културата остава строго централизирана и концентрирана” (Денчев, 

Василева 2010: 315-320); 

недостатъчна ефективност на общата (все още неразработена Национална стратегия за развитие на културата) 

и конкретната законова регламентация на дейността на участниците в модела по опазване на археологическото 

наследство – държавните институции МВР, МК, МФ, НАИМ – БАН, НРС и др., представители на частната 

инициатива и неправителствени организации; нестимулиращи данъчни облекчения; неясна административна 

подчиненост; конюнктурни законови решения в дейностите по опазване и управление на археологическото 

наследство (легализацията на частни колекции; концесионна уредба за археологически обекти и пр.); 

не е налице адекватно съответствие в дейностите по археологическото проучване, консервация на обектите и 

устройственото планиране; има непълни гаранции за запазване автентичността на културните ценности при 

социализацията им като част от защитата на правото на гражданите на „качествена среда за живот” 

(Кандулкова 2009); 
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„болен” проблем е и ресурсното осигуряване на по-ефективно противодействие на иманярството и други 

посегателства срещу културното наследство. 

Сред препоръките за повишаване на ефективността на модела за опазване на археологическото наследство 

могат да бъдат откроени: 

нормативно регулиране на съвместната дейност по опазване на културното наследство на различните 

структури – Инспектората в МК, специализираните служби в МВР, Агенция „Митници” – МФ и др., чиято 

дейност досега се основава главно на традициите на добро сътрудничество и лични контакти в областта; 

създаване на работна група „за информиране и съдействие на (специализираните органи) на полицията и 

прокуратурата за пресичане и преследване на иманярската дейност”, на изследователите археолози, на 

специалисти от МК и др. (http://www.fubular.org/annual_report_2010); 

продължаване на работата по създаване на обща дигитализирана база данни за движими ценности между МВР, 

Агенция „Митници”, Министерство на отбраната, МК (започната от 2008 г.) за по-бързи и ефективни реакции на 

тези институции при престъпни посегателства срещу културното наследство; 

необходимост от повишаване качеството на подготовката на кадри във всички области по проучване и 

опазване на археологическото наследство наред с активизиране на превантивната дейност сред най-широки 

обществени слоеве. 

Препоръките за по-ефективното изпълнение на задачите на Министерството на вътрешните работи за 

противодействието на престъпленията срещу културното наследство включват превантивна дейност, прилагане 

на проактивен подход в управлението на дейностите при съответни организационни и структурни промени 

(визуализирани и чрез Фиг. 10): 

„нормативно доизграждане на взаимодействието с външни служби и особено със съдебната власт, 

съответните държавни институции, органите на местното самоуправление и администрация, НПО и пр.”; 

преструктуриране на специализираните звена в ГДБОП и ГДКП за противодействие на престъпните 

посегателства срещу културни ценности чрез тяхното обединение и постоянно адекватно ресурсно осигуряване; 

„повишаване правната и специална подготовка на ръководителите и изпълнителите чрез усъвършенстване 

системата на обучение в АМВР и научно-изследователските институти на МВР” в специфичните дейности по 

опазване на културното наследство и особено в областните дирекции на МВР по места, включително и чрез 

периодични квалификационни курсове в АМВР с актуални примери в оперативно-издирвателната дейност на 

наши и чужди сродни служби – възможност за непрекъснато обучение през цялата кариера; 

„оптимално прилагане на чуждия опит в областта на взаимодействието и координацията между 

специализирани и други служби в МВР съобразно тяхната специфика и задачи” и участие в специализирани 

форуми за укрепване на международното полицейско сътрудничество – важен фактор в противодействието на 

престъпленията срещу културното наследство (особено незаконния трафик на културни ценности) (Николов 1997: 

142-144); 

по-ефективно приложение на способи и методи на оперативно-издирвателната дейност (по-активно използване 

на доверителни сделки чрез служители под прикритие и др.) в борбата с престъпления срещу КЦ; 
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по-активно прилагане на криминологически и социално-икономически прогнози за социални изменения и 

криминогенни фактори. Успешното прогнозиране би спомогнало за подобряване на функционалната насоченост, 

взаимодействието и координацията между управленските нива, съчетаването на централизираното управление с 

изпълнителската инициатива при ефективен контрол за решаване на планираните задачи в МВР. 

 

Съвременно схващане посочва, че „борбата с престъпността е общо дело на полицията и гражданите” при 

установяване на нови взаимоотношения помежду им: „полицията е длъжна да се откаже от монопола си, а 

гражданите са длъжни да признаят, че и те носят отговорност в борбата с престъпността”, включително и 

в опазването на културното наследство. Предвид факта, че полицейските органи „са в непрекъснат контакт с 

всички социални слоеве и може да се разглеждат като участници в общите усилия да се гарантира всеобщата 

сигурност”, тяхната обща работа е „сериозен механизъм за гарантиране правата на човека (индивидуални, 

групови, общностни)” (Симеонов 2002: 5-57) и в тази област. 

Като цяло още се търси „вярната за страната ни политика” за опазването на културното наследство като 

ресурс за устойчиво регионално развитие в контекста на общата политика на ЕС (Денчев, Василева 2010: 396). 

Като признак за „провинциализъм” в управлението на българската култура е посочвана недостатъчната 

способност на държавата да подпомага културата, защото „не познава и не умее да формулира проблемите, ... да 

ги подреди по важност... и не в парите е проблемът, защото те не се влагат по предназначение” (Анчев 2007: 

311-316). Моделът на опазване на културното наследство трябва да се развива на „всички нива в управлението на 

страната – национално, регионално и местно” при постигане на баланс между частния и обществен интерес и 

създаване на гаранции за всички граждани за „РАВНИ ПРАВА И СПОДЕЛЕНИ ОТГОВОРНОСТИ” (гл. букви – 

Кандулкова 2009). 

Присъединяването на България към Европейския съюз може да се разглежда и като своеобразно „поправяне” 

на историческата несправедливост по отношение на вековния стремеж за национално обединение. В този 

контекст могат да се тълкуват и споменатите думи на изтъкнатия борец за национално обединение Гоце Делчев – 

„Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите”, а „полето” е вече цялата 

територия на Общността. Това е признание за постигнатото в опазването на културното археологическо 

наследство през повече от 130-годишната история на Третата българска държава, но потвърждава и 

отговорността на архитектите и строителите на бъдещия модел на опазването му в днешния глобализиран свят. В 

сравнение с предишния период след 2007 г. се наблюдава активизиране на държавата и гражданските 

организации в дейностите по опазване на културното наследство.  

Налице са факти, които доказват съществуването на обществен стремеж да се достигне адекватно ниво на 

ефективност на модела на опазване на културното археологическо наследство в България; има опити за 

налагане на интегриран подход, възприемане и системно прилагане на подходящи мерки в тази област и 

активизиране на междуведомственото сътрудничество в национален и международен план. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкетна карта – І етап 
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Въпросник 

за писмена анкета с експерти по проблемите на модела на опазване на културно-историческото 

наследство в България – юли-август 2008 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, 

Опазването на културно-историческото наследство в съвременните условия на глобализация и културно 

многообразие придобива особена актуалност както в света, така и в България. С оглед на прилагането на по-

ефективен модел на опазване Ви предлагаме да участвате в настоящото проучване, което цели да открои 

обобщено мнение на група подбрани експерти в областта. 

Предвид Вашата висока компетентност в сферата на проучването и опазването на културно-историческото 

наследство у нас Ви моля да вземете отношение. Вашето мнение е особено ценно за настоящото проучване. При 

съгласие от Ваша страна моля, отговорете на поставените по-долу въпроси. 

 

Въпроси към експертите: 

 

1. В каква област работите? – .......... 

2. От колко време? – .......... 

3. Възраст (отговорете по желание) – .......... 

4. Пол (отговорете по желание) – .......... 

 

Въпроси по модела на опазване на културно-историческото  

наследство у нас: 

 

1. На вниманието Ви е предоставен текст с основни определения според действащата нормативна база 

(вътрешна и международна) в България, както следва: 

 

„Културното наследство” включва:  

- „паметниците: архитектурни произведения, скулптури или монументална живопис, археологически 

елементи или структури, надписи, пещери и групи от елементи с изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката; 

- ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята архитектура, своето 

хармонично единство или своята интеграция в околната среда имат изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката; 

- забележителните места: човешки творби или произведения, създадени съвместно от човека и природата, 

както и зоните, включително и археологичните обекти с изключително световно значение от гледна точка на 

историята, естетиката, етнологията или антропологията.” – чл. 1 от КОНВЕНЦИЯ на ЮНЕСКО за 
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опазване на световното културно и природно наследство (в сила за Народна република / Република България 

от 17.09.1975 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Културно-историческо наследство” – „съвкупност от културни ценности (автентични материални 

свидетелства за човешко съществуване и дейност, които имат значение за развитието на културата и са 

обществено значими), които са носители на историческа памет” – Закон за закрила и развитие на културата 

– допълнителни разпоредби (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 41/19.05.2006 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Паметник на културата” – „всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за 

човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и 

притежава обществена значимост” – чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 

29/11.04.1969 г., посл. изм. и доп. бр. 30/11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Културна ценност” – „автентично материално свидетелство за човешко съществуване и дейност, което 

има значение за развитието на културата и е обществено значимо” – Закон за закрила и развитие на 

културата – допълнителни разпоредби (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 41/19.05.2006 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: ..........  

 

„Защитените територии” са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и 

на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата 

природа и пейзажи. В защитените територии се включват гори, земи и водни площи. Паметниците на 

културата, попадащи в границите на защитените територии, запазват режимите си на опазване и ползване, 

определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.” – Закон за защитените територии 

(обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г., посл. изм. и доп. бр. 62/31.07.2007 г.) 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 
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Бих изключил/а: .......... 

 

„Недвижимо културно-историческо наследство” – „съвкупност от автентични материални свидетелства 

за човешко съществуване и дейност, които принадлежат неразделно към средата, в която или за която са 

създадени, както и трайно принадлежащите им движими ценности” – Наредба № 5 от 14.05.1998 г. за 

обявяване на недвижимите паметници на културата (обн. ДВ, бр. 60/27.05.1998 г., посл. изм. бр. 20/06.03.2001 

г.) 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Модел на опазване на културно-историческото наследство” – „гарантиране на сигурността на неговите 

съставни части – паметниците на културата/културните ценности като общонародно достояние, при 

тяхното издирване, изучаване, опазване и популяризиране съобразно действащата в страната нормативна 

база, за утвърждаване на националната идентичност на всички българи в условията на културно 

многообразие” 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а .......... 

Бих изключил/а .......... 

 

2. Според така оформените определения коя част на културно-историческото наследство смятате, че е 

най-силно засегната от престъпни посегателства? 
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о 

Друго      

 
 

3. Къде са най-сериозните проблеми в опазването на културно-историческото наследство у нас? 

А) в опазването му при редовни проучвания: 

- консервация и реставрация; 

- съхранение в музейни фондове и на място по обекти; 

- социализация; 

- популяризация. 

Б) в опазването на паметниците на културата от престъпни посегателства (иманярство, трафик и пр.); 

В) в нормативната база, засягаща и двете горепосочени сфери; 

Г) в други области .......... 

 

4. Какви загуби понася обществото/нацията при неадекватно опазване на културно-историческото 

наследство? Според Вас къде те са най-големи? Моля, отбележете! 

- загуба на историческа памет и национална идентичност; 

- национално самочувствие; 

- финансови; 

- други .......... 

 

5. Необходима ли е либерализация на режима за притежаване и разпореждане (пазар) с културни 

ценности в България? В кои области? 

да .......... не.......... 

 

6. Смятате ли, че е необходима „амнистия” при легализацията на частните колекции? Моля за кратък 

коментар! .......... 

 

 

7. Необходимо ли е нормативно да се организира пазарът на културни ценности?  

да .......... не .......... 

 

8. Има ли не/регламентирано „изтичане” на културни ценности извън страната? Кои паметници са най-

засегнати? 

да .......... не .......... 
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9. В каква посока „изтичат” културните ценности? .....................................  

 

10. Как оценявате ефективността на модела на опазване на културно-историческото наследство у нас? 

- добра        - задоволителна        - ниска        - няма такава        - друго 

 

11. Къде ефективността на модела на опазване на културно-историческото наследство у нас е най-

висока? 

- в нормативната уредба (по-точно дефиниране на понятията и др.); 

- в приложението на законите; 

- в специализираните институции;  

- в личното отношение на всеки гражданин на страната; 

- друго .......... 

 

12. В какви насоки трябва да се развива моделът на опазване на културно-историческото наследство, за 

да се повиши ефективността му? Моля, посочете коя сфера смятате за най-важна! 

- в развитие на нормативната уредба за защита на културно-историческото наследство в цялост и/или за 

определени компоненти (конкретни елементи на културно-историческото наследство – да се посочат); .......... 

- в приложението на съществуващата нормативна уредба; 

- в подготовката на кадрите, работещи в системата за защита на културно-историческото наследство 

(необходимост от допълнителна квалификация и придобиване на опит и т.н.); .......... 

- в развитие на организацията и структурата на институциите, ангажирани със защитата на културно-

историческото наследство (държавни и частни); 

- в дейността на досега прилагащите закона институции; 

- друго .......... 

 

13. Според Вас кои институции трябва да актуализират дейността си в опазването на културното 

наследство? Необходимо ли е да бъдат създадени нови?.......... 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкетна карта – ІІ етап 

Въпросник 

за писмена анкета с експерти по проблеми на модела на опазване на културното археологическо 

наследство в България – 2010-2011 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, 

Опазването на културното археологическо наследство в съвременните условия на глобализация и културно 

многообразие придобива особена актуалност. С оглед на прилагането на по-ефективен модел в България за 
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неговото опазване Ви предлагаме да участвате в настоящото проучване, което цели да открои обобщено мнение 

на група подбрани експерти в областта. 

Предвид Вашата висока компетентност в сферата на проучването и опазването на културното наследство у нас 

Ви моля да вземете отношение. Вашето мнение е особено ценно за настоящото проучване. При съгласие от Ваша 

страна моля, отговорете на поставените по-долу въпроси. 

 

Въпроси към експертите: 

 

1. В каква област работите? – .......... 

2. От колко време? – .......... 

3. Възраст (отговорете по желание) – .......... 

4. Пол (отговорете по желание) – .......... 

 

Въпроси по модела на опазване на културното археологическо  

наследство у нас 

 

1. Моля за мнението Ви по предоставения текст с определения според действащата нормативна база (вътрешна 

и международна) в България: 

 

„Културното наследство” включва:  

- „паметниците: архитектурни произведения, скулптури или монументална живопис, археологически 

елементи или структури, надписи, пещери и групи от елементи с изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката; 

- ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята архитектура, своето 

хармонично единство или своята интеграция в околната среда имат изключително световно значение от гледна 

точка на историята, изкуството или науката; 

- забележителните места: човешки творби или произведения, създадени съвместно от човека и природата, 

както и зоните, включително и археологичните обекти с изключително световно значение от гледна точка на 

историята, естетиката, етнологията или антропологията.” – чл. 1 от КОНВЕНЦИЯ на ЮНЕСКО за 

опазване на световното културно и природно наследство (в сила за Народна република / Република България 

от 17.09.1975 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Културното наследство” обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство 

като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и 



 270 

имат научна или културна стойност.” – чл. 2, ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 

19/13.03.2009г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Културно наследство” са:  

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

2. исторически обекти и комплекси; 

3. архитектурни обекти и комплекси; 

4. етнографски обекти и комплекси;  

5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;  

6. природни ценности (образци); 

7. индустриално наследство;  

8. произведения на изящни и приложни изкуства; 

9. народни занаяти; 

10. документално наследство;  

11. аудио-визуално наследство;  

12. устна традиция и език; 

13. книжовни и литературни ценности; 

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

15. музика, песни и танци;  

16. народна медицина; 

17. кулинарни и еноложки традиции; 

18. народни игри и спортове.” 

Чл. 6 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Културна ценност” е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, 

природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна 

или културна стойност.” – чл. 7, ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 
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„Недвижимото културно наследство” обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към 

земята, както и прилежащата им среда, или се намират под вода.” – чл. 9 от Закона за културното 

наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Движимото културно наследство” обхваща всички останали културни ценности, включително и под вода, 

с изключение на тези по чл. 9 (недвижимо културно наследство) и 42 (нематериално културно наследство), 

чиято значимост не се променя в зависимост от местонахождението им.” – чл. 10 от Закона за културното 

наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, идентификация, документиране, 

консервация-реставрация и социализация на културното наследство, който включва и подготовката на 

специалисти в съответната област. 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

„Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на 

обществото.” – чл. 8, ал. 1, 2 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.). 

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 

 

Модел на опазване на културното археологическо наследство – система от мерки за устойчиво гарантиране 

сигурността на културното наследство при издирване, изучаване, идентификация, документиране, консервация-

реставрация и социализация на културните ценности в интерес на обществото и при зачитане на културното 

многообразие.  

Съгласен/на съм напълно: .......... 

Бих допълнил/а: .......... 

Бих изключил/а: .......... 
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2. Според така представените определения коя съставна част на културното наследство смятате, че е 

най-силно засегната от престъпни посегателства – трафик, незаконни разкопки и пр.? 
 

 в 

много 

висока 

степен 

във 

висока 

степен 

в 

ниска 

степен 

не са 

засегнати 
не зная 

архитектурн

о 
     

археологиче

ско 
     

художествен

о 
     

документалн

о 
     

Друго      

 
 

3. Според Вас къде са най-сериозните проблеми в опазването на културното наследство у нас? 

(възможен е повече от един отговор) 

А) в опазването при редовни проучвания и популяризирането на културното археологическо наследство: 

- консервация и реставрация на културни ценности; 

- съхранение в музейни фондове и in situ – на място по обекти; 

- представяне пред публика. 

Б) в опазването на културните ценности от престъпни посегателства (иманярство, контрабанда, трафик и пр.); 

В) в нормативната база, засягаща и двете горепосочени сфери; 

Г) в други области – .......... 

 

4. Какви загуби понася обществото/нацията при неадекватно опазване на културното наследство? 

Според Вас къде те са най-големи? Моля, отбележете (възможен е повече от един отговор). 

- загуба на историческа памет и национална идентичност; 

- национално самочувствие; 

- финансови. 

 

5. Трябва ли нормативно да се организира пазарът на културни ценности? 
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да .......... не.......... 

 

6. Необходима ли е либерализация на режима за притежаване и разпореждане (пазар) с културни 

ценности в България? При положителен отговор моля, посочете в кои области! 

да .......... не.......... 

 

7. Смятате ли, че е необходима „амнистия” при легализацията на частните колекции? 

да .......... не.......... 

 

8. Смятате ли че има нерегламентирано „изтичане” на културни ценности извън страната? Кои 

културни ценности са най-засегнати? Моля за кратък коментар! .......... 

 

9. Ако сте отговорили положително на въпрос 8, според Вас накъде „изтичат” културните ценности? 

Моля за кратък коментар! .......... 

  

10. Как оценявате ефективността на модела на опазване на културното наследство у нас?  

- добра        - задоволителна        - ниска        - няма такава        - друго 

 

11. Къде ефективността на модела на опазване на културното наследство у нас е най-висока? (възможен 

е повече от един отговор) 

- в нормативната уредба; 

- в приложението на законите от специализираните институции; 

- в личното отношение на всеки гражданин на страната; 

- друго .................... 

12. Как трябва да се развива моделът на опазване на културното археологическо наследство, за да се 

повиши ефективността му? Моля посочете коя сфера смятате за най-важна! (възможен е повече от един 

отговор) 

 

- в общата концепция на управление на културното наследство; 

- в развитие на специализираната нормативна уредба за опазване на културното археологическо наследство в 

цялост и/или за определени негови компоненти (моля посочете кои); .......... 

- в приложението на съществуващата нормативна уредба; 

- в подготовката на кадрите, работещи в областта на опазване на културното археологическо наследство 

(необходимост от допълнителна квалификация и придобиване на опит и т.н.); 

- в развитие на организацията и структурата на институциите, ангажирани със защитата на културното 

археологическо наследство (държавни и частни); 

- друго .......... 
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13. Според Вас кои сегашни институции трябва да оптимизират дейността си в опазването на 

културното археологическо наследство? Необходимо ли е да бъдат създадени нови? Моля за кратък 

коментар! .......... 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изключителната значимост на културното ни наследство е призната както в света, така и в България. Грижите 

на държавата за неговото опазване датират отпреди повече от век, когато започва да се формира управленският 

модел на опазване на културното археологическо наследство. 

Важността на проблема се определя и от състоянието на проучванията в тази сфера. Предложеният преглед на 

публикациите върху историята и съвременното състояние на моделите на управление на дейностите по опазване 

на културното наследство в България показва, че тази тема представлява интерес за изследователи от различно 

време. Настоящата работа допълва тази информация, като акцентира върху изследването на управленския модел 

за опазване на археологическите ценности – основен и значим елемент от общото културно наследство. Както в 

страни с различна от нашата история и култура, така и в България също се очертава, че археологическото 

наследство е на върха на ценностната скала за обществото (Pearce 1990; Pearce 1992), а неговото опазване е 

отчитано и при защитата на националната сигурност през разглеждания период. 

В изпълнение на изследователската задача за разработване на концептуално (без да е задължително) 

определение за управленски модел на опазване на културното археологическо наследство е оформена 

следната дефиниция – система от мерки за устойчиво гарантиране сигурността на културното наследство 

при издирване, изучаване, идентификация, документиране, консервация-реставрация и социализация на 

културните ценности в интерес на обществото и при зачитане на  културното многообразие.  

Направеният преглед на културната политика на други европейски държави показва, че въпреки някои 

индивидуални различия, се очертават два основни типа модели на опазване на културното наследство: 

консервативен модел, наблюдаван в страни с богато културно наследство, където са установени относително 

строги принципи на защита на културното наследство, предимно чрез държавната и публичната власт, и където 

има сравнително многобройни ограничения за пазара на културни ценности; 

либерален модел, застъпван в културната политика на развити икономически държави, с предимство на 

частната собственост и инициатива за сметка на държавното начало, при спазването на установени правила и 

процедури и наличие на относително свободен пазар на културни ценности. 

Основните различия между тях са предимно в режима на собственост; уредбата на вътрешния и 

международен пазар на културни ценности и мястото и ролята на държавата в тези процеси. Общите им 

черти включват: съществуване на частни културни организации и музеи и на частно колекционерство; 

организиране на аукциони и търговия с антики (Шентов, Тодоров, Стоянов (ред. съвет) 2007: 195-196). 

Развитието на управленските модели на опазване на културното наследство в България претърпява немалко 

промени през разглеждания период. Културните ценности от миналото имат значение за всеки вид държавно 

управление и се използват съобразно целите на националната политика. Утвърждаването и прилагането на 
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специализирано законодателство, държавните и обществени грижи за проучването и опазването на културното 

наследство водят (с променлив успех през годините) до активизиране и задълбочаване на изследванията във 

всички исторически периоди, до оформянето на защитени територии и създаването на общност от обучени и 

квалифицирани специалисти. От изложените данни е видно, че само решаващото държавно участие дава 

относително сигурни гаранции за опазването на археологическото наследство. 

Прегледът на състоянието и развитието на управленските модели през периода 1877-2011 г. показва, че в 

България е утвърден консервативен модел за опазване на културното наследство. Принципно той се опира на 

институции и организации, чиято дейност се подчинява на т. нар. „ролева култура” (role culture) и която може да 

се изобрази визуално и като „Гръцки храм”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11: Схема на организационната култура на управленския модел на опазване на културното 

археологическо наследство в България 
 

Организацията с „ролева култура” се опира на „стълбове” – нейните функции или отличителни черти. Те са 

здрави и устойчиви всеки за себе си. Дейността, координацията и взаимодействието между стълбовете се 

контролира предимно чрез:  

установени процедури за „ролите” (описания на дейностите/ длъжностни характеристики), определяне на 

властовите разпределения и институционални отговорности и задълженията на човешките ресурси (authority 

definitions); 

установени процедури и правила за комуникация, обмен на информация и промени. 

Координацията се извършва йерархично от тесен слой висш мениджмънт – „фронтона на храма”. При този 

вид организационна култура се предполага, че това е единствената необходима персонална координация, тъй като 

ако „стълбовете” вършат работата си според установените правила и процедури, се очаква постигането на 

планирания краен резултат. 

Ефективността на ролевата организационна култура зависи повече от рационалността в разпределянето на 

работата и отговорностите, отколкото от индивидуалните персонажи. Тя има успех в стабилна околна среда, 

докато може да я контролира, но е несигурна в периоди на сътресения. „Гръцкият храм” бавно възприема 

необходимостта от промяна и бавно се променя дори когато нуждата е очевидна. Организацията с ролева култура 

е склонна да продължава да действа праволинейно, убедена в своята способност да формира бъдещето по свой 
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собствен образ. В такива случаи обикновено се налага замяната на фронтона с нов, т. е. – наблюдава се смяна на 

управлението (Handy 1993: 185-210). 

Политическите и икономически промени след 1989 г., както и настроенията в определени обществени кръгове, 

пораждат тенденции към либерализиране на модела на опазване на културното наследство в посока на по-широко 

прилагане на частната инициатива. Наблюдава се стремеж за не чак толкова строги изисквания за доказване на 

произхода на частни археологически колекции, както и идеи за предоставянето на концесия за „експлоатацията” 

на археологически обекти, но при налагане на държавен контрол в управлението им. 

Резултатите от проведените емпирични проучвания показват още, че ефективността на управленския модел 

на опазване на културното археологическо наследство като част от ценностната система на българите е 

недостатъчно висока. Проблемите в тази област имат комплексен характер и за тяхното решаване са 

необходими обединените усилия на всички отговорни национални и международни институции. В това 

отношение трябва по-ясно да се определят задачите им и да се изчистят максимално припокриващите се функции, 

което създава условия за прехвърляне на отговорност. Подобно явление се наблюдава през последното 

двадесетилетие, особено що се касае до дейността на МВР като „преграда” срещу престъпната дейност – 

например, в защитата на недвижими културни ценности по места, от което задължение други институции 

негласно са абдикирали или изпълняват формално своите функции. 

 

С цел повишаване ефективността на модела за опазване на културното археологическо наследство, освен 

направените досега препоръки, е необходимо също така усилията на държавата и обществото да бъдат насочени 

към: 

усъвършенстване на законовата и институционална база на модела за опазване на културното наследство с 

оглед на развитието на България като страна – членка на Европейския съюз; 

по-нататъшно легализиране на пазара с културни ценности (положително би се отразила обмяната на опит в 

тази област със страни с богато културно наследство и легален пазар); 

създаване на икономически предпоставки за поощряване на колекционерството от български граждани и 

фирми и предвиждане на осезаеми данъчни облекчения за оказване на съдействие в опазването на културното 

наследство. 

Във всички тези направления трябва да се търси постигането на баланс между държавното участие и 

неправителствената инициатива в стремежа да се избегнат както рисковете от свръхцентрализация, така и 

опасността от пълно оттегляне на държавата. Засега подобен баланс не е постигнат в нашето общество. Сред 

причините може да се посочи неизпълнението на отговорностите по опазване на културното наследство  и от 

страната на държавата, и от страната на структурите на гражданското общество. В последните десетилетия се 

наблюдава оттегляне на държавата от управленския модел на опазване на културното наследство при недобре 

работещи контролни механизми. Нейното място обаче не е заето адекватно. От една страна, у нас все още няма 

толкова развити и подготвени граждански организации в тази област. От друга страна, не е оправдано държавата 

да се отдръпва от заявените отговорности по защита на националната сигурност, каквито са съхраняването на 

националната идентичност и единство, съхраняване и развитие на културното многообразие, традиции и 
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културно наследство. Опазването на културното наследство е и един от „жизнено важните национални 

интереси”, които имат „изключително значение за самото физическо съществуване на нацията, респективно на 

държавата. Държавата, ако иска да съществува, категорично не може да допусне тяхното накърняване, ако 

те станат преди всичко обект на външна за държавата принуда или натиск. Невъзможен е какъвто и да е 

компромис, свързан с тези интереси” (Ангелов, Митрев 2006: 130-133, 167). 

Предстои да се преосмисли и мястото на институции, ангажирани със защитата на националната сигурност на 

различни нива, като Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за национална сигурност 

и/или Националната разузнавателна служба, включително и чрез създаване на специални междуведомствени 

структури по опазването на културното наследство и цялостно подсигуряване на дейността им. 

Негативно влияние оказва и липсата на отношение към опазването на културното археологическо наследство 

в по-широки социални слоеве. Историята показва, че такова отношение се създава с постоянна и целенасочена 

възпитателна и образователна работа в продължение на поколения, за да се формира устойчива ценностна 

система, в която да има място и за опазването на археологическото наследство. Полезно би било да се акцентира 

върху донякъде подценяваното (поне у нас!) популяризиране на културното наследство за образователни и 

научни цели сред обществото, което ще подпомогне опазването му. Затова е необходимо предвиждането на 

редица мерки, свързани с дейността на държавна институция като Министерството на образованието, младежта и 

науката за подготовка и провеждане на програми за ранно обучение по опазване на археологическото 

наследство, което би подпомогнало и превенцията на престъпни посегателства срещу него. В тези дейности е 

особено важно взаимодействието между държавни институции като МК, МОМН, МВР и пр. и сътрудничеството 

им с неправителствени организации и граждански движения. 

Въпреки заявяваните ангажименти и от държавния, и от частния сектор, все още предстои извеждането на 

опазването на културното наследство като приоритет в практическата им дейност. Сред примерите е липсата на 

адекватно държавно финансово осигуряване на проучването и представянето на археологическото наследство 

на цялата територия на страната, на специализирания и често висококвалифициран труд на човешките ресурси по 

неговото опазване, който продължава да не получава и достатъчно обществено признание. 

Увеличаващата се активност на частните организации в тази област е по принцип положително явление, но по 

видими признаци известните прояви на големите частни колекционери могат да се смятат по-скоро за израз на 

„съкровищна философия” – стойността и качеството на колекциите са повече доказателство за социалния 

престиж на техните притежатели, отколкото за способността им да осъществяват цялостно и отговорно дейности 

по опазването на археологическото наследство. 

Членството на България в ЕС – общност на културно многообразие и свободно движение на хора, стоки, 

услуги и капитали, носи и рискове от културна „асимилация”. В това отношение особено важно е какъв е 

управленският модел за опазване на културното археологическо наследство и каква е неговата ефективност. 

Необходимо е открояването на успешните европейски практики (обаче приложимите за нашата страна), като се 

има предвид както членството на България в ЕС, така и налагащата се напоследък актуална световна тенденция: 

да се преминава от закрила на културното наследство в рамките на определена държава към все по-активно 

прилагане на принципите на устойчиво развитие посредством многостранно международно сътрудничество. Все 
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повече се разпространява схващането, че културното наследство представлява не само резултат от развитието на 

човешката цивилизация и фиксира нейните постижения, но е и фактор, който при рационално съхранение и 

разпространение допринася и за икономическия просперитет на страната. Така погледнато, сферата на опазване 

на културното наследство се разширява значително и включва и уредбата за оптималното му използване в 

икономически план. 

Археологическите ценности са не само впечатляваща украса за различни обществени прояви, но достъпът до 

тях като част от общото културно наследство, определят и качеството на живот на общността. Индикациите, че 

това съвременно схващане е разбирано от управляващите, от които зависи финансовото осигуряване на дейността 

на модела за опазване на археологическото наследство, не са многобройни. Сред причините е главно бавната 

възвръщаемост на инвестициите в тази сфера, което е и признак за „провинциалния” характер на управлението на 

културата, възприемащо като култура „преди всичко изпълнителското изкуство и културно-историческото 

наследство” (Анчев 2007: 311-316). Въпреки това и в привидно толерираното опазване на археологическото 

наследство се наблюдава липса на стратегически приоритети. Едно от доказателствата е нормативно 

постановеното, но вече две години неосъществено разработване от Министерския съвет на национална стратегия 

за управление и опазване на културното наследство със съответен план за действие. 

Археологическото наследство продължава да чака по-добри времена за цялостното си проучване и 

представяне, а проблемите в дейността на управленския модел на неговото опазване продължават да се решават 

частично и според добре известния в България принцип на т. нар. „кризисно управление” – предприемат се 

действия само в краен случай и то при наличие на сериозен инцидент. Известна надежда дава опазването на 

археологически ценности в градски условия, например в София – успешен пример е, когато изграждането на 

съвременна инфраструктура (столичния метрополитен) се съобразява с наличието на археологически обекти. 

Така представените данни подкрепят доказването на твърдението, според което адекватно ниво на 

ефективност на управленския модел на опазване на културното археологическо наследство в различните 

икономически и политически условия в България е възможно да се достигне посредством интегриран подход, 

възприемане и системно прилагане на подходящи мерки при активно междуведомствено сътрудничество в 

национален и международен план. 

Въз основа на анализа на представените данни и направените препоръки, може да бъде изведено и 

заключението, че не е постигнат (и едва ли може да се постигне) окончателен и съвършен управленски модел на 

опазване на културното археологическо наследство. Той се променя в зависимост от политическите, 

икономически и обществени обстоятелства в различните исторически периоди. Този модел не бива да бъде нито 

изцяло приватизиран, нито пък тотално одържавен. В сложните условия на преход към демократично общество и 

все още неработещи стабилно граждански и неправителствени организации по-добрият вариант е държавата да е 

с приоритет в областта, което се доказва и от историческия преглед на управленските модели на опазване на 

културното археологическо наследство до днес. 

При наблюдаваната тенденция на засилваща се глобализация археологическото наследство продължава да има 

съществено значение за съхраняване на националната идентичност сред другите култури по света – то е връзката 

с нашето далечно минало, за което общността няма не само индивидуална, но и колективна историческа памет. 
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Проучването на археологическото наследство и представянето му със съвременни методи и средства дава 

отговори на въпроси като: „Какви бихме искали да сме били в миналото?” В този контекст все по-актуални стават 

и въпроси като: „Какви искаме да бъдем?”, което стимулира опосредствано алтернативни начини на мислене и 

живот – принос към формирането на бъдещи тенденции за обществено развитие (Paardekooper 2011). Затова и 

разработването на успешен модел на опазване на културното археологическо наследство е не само съществена 

необходимост, но и предизвикателство за управленската политика на всяка цивилизована страна. 
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MODELS FOR PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL  

HERITAGE IN BULGARIA 

Мagdalena Stamenova 

Summary 

 

The present research consists of introduction, four chapters, conclusion, bibliography (92 internal and international law 

acts, 125 titles – 112 in Cyrillic, 13 in Latin and 28 other sources) and 11 figures. 

The introduction part reveals basic ideas of the research, as well as some terminological matters. The work traces back 

the development of the governing models for protection of cultural archaeological heritage in Bulgaria and their place in 

the system for protection of national security in different political and economic conditions (1877-2011) and, in 

comparison with the European practices shapes opportunities for increasing of their effectiveness in the context of 
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membership of the country in European Union – a territory of freedom, justice, fairness and a community of cultural 

diversity in terms of further globalization. 

The choice of archaeological heritage is based on its international recognition as national and international wealth, 

which requires adequate protection. The actuality of the research is based on: the large scale of the crimes against the 

archaeological heritage, which are also threat to the human rights and interests of the civil society; the necessity of 

actualization of present model for protection in Bulgaria; a certain underestimation of the importance of the cultural 

heritage and inactivity in the state protection policy; a presence of researcher`s interest in the history and contemporary 

condition of the models for protection. The methodology of the research includes comparative, analytical and systematic 

approach; here are used the methods of studying and analyzing of documents and the expert evaluation and data content-

analysis. 

Chapter I (Introduction to the Problematic Matters) examines some basic definitions in the sphere of protection of the 

cultural heritage, which have been shaped historically and in a legislative way. The observation of 32 representative 

publications reveals, that many researchers from different time show interest on the topic, but its profound working out is 

still a matter of future explorations. 

Chapter II (Establishing and Formation of the Legislative and Institutional Basics of the Governing Model for 

Protection of the Archaeological Antiquities in Bulgaria (1877-1944 г.) traces chronologically the formation of the first 

models for protection of the archaeological heritage with the restoration of the Bulgarian state. It is found out that the 

governing model for protection of the archaeological heritage is among the first such models, established in Bulgaria after 

the Liberation from Ottoman rule. There is a solid bond between the achieving of the national ideals for unification and 

the development of the governing model for protection of the cultural heritage as a part of the protection of the national 

security. 

Chapter III (Governing Model for Protection of the Cultural Archaeological heritage in Bulgaria after the Second 

World War (1944-1989) presents data about the strengthening of centralized state model for protection of archaeological 

heritage in socialist Bulgaria in the context of the European cultural development. A new qualitative level in the research 

and protection of the archaeological heritage in terms of provided state financing, museum network and protection of 

important sites as reserves. The achievements of the state policy are recognized internationally, as well as with the 

including of the List of UNESCO for world cultural heritage of archaeological monuments from Bulgaria. In the period 

increases also the role of power structures like the Ministry of Interior in the protection of cultural heritage as an 

important part of the defense of the national security in internal and international dimension. 

Chapter IV (Development of the Governing Model for Protection of the Cultural Archaeological Heritage in Republic 

of Bulgaria in the Transition Period to Establishing of Democratic Society (1989-2011) reveals the transformation of the 

model for protection of the archaeological heritage in Bulgaria in the process of disintegration of East-European socialist 

block and the way to membership in the European Union. The comparative analysis of the european politics in protection 

of cultural heritage outlines two approaches – conservative and liberal. In this period in Bulgaria can be observed 

decentralization of the model, introducing of market principles, shrinking of the state financing and the beginning of 

legislative and institutional changes in the context of Bulgarian membership in EU, where is proclaimed the free 

movement of people, commodities, services and finance capital. The state of the model for protection is fixed by the 
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results of representative two-stage empiric research’s-inquiry (2008-2011). The participants in the inquiry define on an 

expert level what is а model for protection and how to increase its effectiveness. Among them are museum curators and 

specialists from the Museum Department and the Institute for immovable cultural heritage – Ministry of Culture; the 

National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Science; officers from the special units for 

protection of cultural values in the Chief Directorates for Combating of Organized Crime and Criminal Police and 

regional departments – Ministry of Interior; lecturers in university courses for protection of cultural heritage, experts in 

non-government organizations. In general, the inquiry participants share the opinion, that the archaeological heritage is 

mostly endangered among all types of cultural heritage and the biggest threat are the criminal violations against it. The 

author offers to initiate a national research on the topic, which would include the social evaluation in the complex process 

of shaping the model for protection of archaeological heritage – a basis for the identity of Bulgarians in a broader sense. 

After 1989, with the retreat of the state and the lack of real provision of declared priorities and not well developed civil 

organizations, the effectiveness of the model for protection obviously falls down. In a specialized plan – the better 

fulfillment of the mission of Ministry of Interior in the protection of cultural heritage requires active preventive work, 

proactive approach, adequate and totally assured functional and institutional changes. Apart from the Ministry of Interior, 

there is a need for giving of new meaning to the place of other institutions in charge of protection of the national security, 

responsible on a different level like the State Agency for National Security and/or The National Intelligence Service, 

including the establishment of special interdepartmental structures with Ministry of Interior for cultural heritage 

protection, but with financial and organizational insurance of their activity. The problems in achieving higher 

effectiveness of the model for protection of archaeological heritage are complex and require the united efforts of all 

responsible institutions. 

In the conclusion is stated, that in Bulgaria is established a conservative governing model, characterized by 

organizational „role culture” type and state monopoly, which resembles the Bulgarian cultural policy to the policies of 

European states with rich archaeological heritage. 

According to empiric researches by methods of expert evaluations and data content-analysis, on expert level have been 

proposed:  

- a new concept definition of model for protection of cultural archaeological heritage;  

- terms of reference to improve its effectiveness, including the activity of law enforcement institutions like the Ministry 

if Interior. 

The theoretical and practical-applied results of the research aim to support the improvement of the governing model for 

protection of archaeological heritage in the context of Bulgarian membership in the European Union.  

The trends of decentralization of this model in terms of introducing market principles after 1989 require achieving a 

balance between the state participation and non-government initiatives by integrity approach, systematic application of 

proper measures and active interdepartmental internal and international cooperation. 

The working out a successful model for protection guarantees also basic human rights of qualitative living 

environment by assured access to authentically preserved archaeological heritage – a necessity and challenge for the 

governing policy of any civilized country. 

 


