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КАБ & КСБ

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

29.11.2022 г.



Първомайстор Кольо Фичето
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Брациговската архитектурно-строителна школа 
е една от най-значимите по българските земи 
възникнала през XVII век и достигнала своя разцвет
през епохата на Възраждането
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КОНЦЕПЦИЯ
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Старото читалище „Трендафил“-

Информационен и дигитализационен център
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Музей на Брациговската архитектурно строителна школа



Най-високата свободно стояща камбанария на Балканския полуостров



практически обучения, 
сертифициране, 

екипна работа между отделни 
специалности в общи 
проекти, създаване на 

критерии за качествено 
изпълнение

нормативна уредба и 
преодоляване на проблемите, 

свързани с прилагането на 
законодателството в областта

на опазване и  закрила на 
културното наследство

спомагане за създаване на 
гражданска позиция към 

опазването на недвижимото 
културно наследство,

международно 
популяризиране

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и предприемане на своевременни мерки на 
национално и местно ниво за опазване и популяризиране на 
културно-историческото наследство и създаване на 
Образователна школа за архитектурно- строителна реставрация
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Период: 03-18.03.2022 г.

Предмет на изследване: 
съществуваща кадрова обезпеченост и работодателска оценка на наличните знания и умения сред 

заинтересованите фирми;
интерес и готовност за участие в надграждащи обучителни дейности, съобразени с актуалните и перспективни

потребности и възможности. 

Целева група:   строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), които
притежават и/или биха желали  да придобият удостоверение от Камарата за изпълнение на обекти, 

представляващи недвижимо културно наследство от категория с местно и/или световно и национално значение.    

Обобщените резултати като основа за планиране на иницииращи дейности, свързани със Школа за практическа
подготовка на кадри за реставриране и опазване на паметници на културата.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА

КСБ



ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ

❖ 50% от анкетираните фирми притежават (19%) или биха желали 

(31%) да придобият удостоверение от КСБ за изпълнение на 

обекти, представляващи недвижимо културно наследство от 

категория с местно и/или световно и национално значение

❖ От тях 39% през последните 2 години са изпълнявали проекти, 

включващи консервационно-реставрационни работи по обекти

на недвижимо културно наследство

❖ Открива се разминаване между нормативно придобита

квалификация (при едва 11% от наличния кадрови състав) и 

оценката, която работодателите дават за нивото на тяхната

компетентност – 50% 

❖Възможни причини:
✓Сравнително нови нормативно признати специалности (техник-

реставратор и реставратор-изпълнител), включени в Списъка на 

професиите и специалностите за професионално образование и 

обучение;

✓Придоби неформални знания и умения в хода на работата на 

терен. 



Към настоящият момент нормативната уредба не предполага
признаването и съответно издаването на държавно утвърден удостоверителен
документ за придобита квалификация извън професиите „Техник-реставратор“
и „Изпълнител-реставратор“ в средното образование и на ниво изпълнителски
строителни кадри.

Този ситуационен аспект с привидно негативните си последствия, в
дългосрочен план може да бъде да разгледан и в позитивна насока - разкрива
възможности за разработване на програми и на обучително съдържание,
пряко отговарящи на нуждите и потребностите за качествено изпълнение на
дейности по архитектурна и строителна реставрация, следвайки най-добрите
световни практики.



Към настоящият момент няма практическа база за обучения на екипи за 
цялостна работа по сгради със статут на недвижимо културно наследство

Липсват критерии и сертификат за качествено изпълнение на сгради със 
статут на недвижимо културно наследство



НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТ 2017Г. 

НАД 5000 кв.м. СГРАДЕН ФОНД
НА БИВШИЯ СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ В БРАЦИГОВО, 

КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕУСТРОЕНИ 

ЗА МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ЗА АРХИТЕКТУРНО 
СТРОИТЕЛНА РЕСТАВРАЦИЯ
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2022
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ 

ДВЕ ИЗДАНИЯ НА 

ФОРУМ БРАЦИГОВО –

КАМЕННИЯТ ПОТОК НА 

ВРЕМЕТО

ПАРТНЬОРСТВА С

• УАСГ

• НСОРБ

• КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

• НАСЛЕДСТВО БГ

• СДРУЖЕНИЕ МЕЩРА

• СДРУЖЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕСТЕСТВЕНИ 

МАТЕРИАЛИ

• СДРУЖЕНИЕ НАСЛЕДСТВО БРАЦИГОВО

• АГЕНЦИЯ CASACLIMA

МЕДИЙНО ПАРТНЬОТСТВО

• БТА

• БНР

• ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ

• ГРАДЪТ МЕДИЯ ГРУП

• СТАНДАРТ МЕДИЯ ГРУП



Атанас Чакъров



Официално удостоверение за вписване на 
КАБ като културна организация към
регистъра на Министерство на културата
по чл.14, ал.4 от Закона за закрила и 
развитие на културата лично връчено от 
Министъра на културата проф. Велислав
Минеков по време на официална среща в 
град Брацигово през месец октомври 2022
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“

Проф. д.н. арх.Тодор Кръстев

Проф.арх. Пейо Бербенлиев -целеустремен директор на НИПК (1963-1973) и по-късно като зам. 
председател на Комитета за култура, той успя да превърне Института в мощен научноизследователски, 
проектантски, консервационен център от 2000 специалисти с 5 филиала, който в своя разцвет работеше
по около 300 паметника годишно, даде статут на защита на 40 000 паметника и в крайна сметка спаси 20 
000 от сигурна гибел и забрава. Става дума не само за спасени ценности, но също и за създаване на 
българска консервационна школа. Тази школа не бе доморасло, провинциално явление, а отворена към
световната консервация. 

Един от основателите – през 1965 във Варшава, на Международния съвет за паметници на културата и 
забележителните места (ИКОМОС); участник в приемането на основополагащия документ на 
консервацията – Венецианската харта; близък приятел на световни лидери в консервацията. 

Основател и първи председател на Българския национален комитет на ИКОМОС, той изпрати десетки
млади български консерватори на специализации в елитни школи в Италия, Белгия, Франция. 

По негова инициатива и с приноса на проф. Магдалина Станчева и НИПК, България вписа 9 свои 
ценности в Списъка на Световното културно и природно наследство в рамките само на периода от 1979 
до 1985 (и нито една през следващите години
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