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Уважаеми Господа,
Във връзка с ваша публикация от 03.02.2015 г. с автор Божидар Димитров, в която се
отправят клевети и обидни квалификации по отношение на Българския национален
комитет на ИКОМОС, настояваме да бъде спазено правото ни на отговор като
настоящето писмо бъде публикувано във вашия вестник.
Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС е организация с нестопанска цел
в обществена полза с 50-годишна история. Тя е част от световната организация
ИКОМОС (International Council on Monuments and Sites ), експертен консултативен
орган към ЮНЕСКО.
В тази най-голяма у нас неправителствена организация, ангажирана в опазване на
културното наследство, членуват повече от 150 специалисти от различни
професионални области в тази сфера: архитекти, реставратори, археолози,
изкуствоведи, историци, инженери и др.
Много наши членове участват активно в работата на международните научни комитети
на ИКОМОС, както и в експертни мисии на ЮНЕСКО, чрез които се осъществява
наблюдение и оценка на състоянието на обекти от световното наследство. БНК на
ИКОМОС е представен и в Управителния съвет на международния ИКОМОС, което е
израз на признание за високия професионализъм на нашия национален комитет. Наши
колеги са почетни членове на международната организация ИКОМОС и членове на
Академията на ИКОМОС.
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Успоредно с изследователската си и научна дейност, БНК провежда експертна
консултативна дейност в страната – наши специалисти участват в експертни комисии и
работни групи на Министерството на културата, Президентството, Общински съвети и
др. БНК на ИКОМОС е координатор на консервационно-реставрационни проекти за
спасяване на някои от най-значимите български културни ценности, сред които:
тракийската гробница в Свещари - с подкрепата на Headley Trust, Великобритания;
Старинен Пловдив - с подкрепата на UNESCO JAPAN TRUST; Скалните църкви в
Иваново, църкви в Несебър и други паметници - с подкрепата на европейски програми,
Американския посланически фонд и частни фондации.
Неподкрепените с факти обвинения в корупция и изнудване, които бяха публикувани
във вашия вестник, са съзнателен опит да бъде накърнено достойнството и да бъде
уронен престижът на професионалната общност на БНК на ИКОМОС. Те са свързани и
със системно и
целенасочено пропагандиране чрез медиите сред българското
общество на погрешни и вредни практики в опазването на културното ни наследство,
с пагубни последици върху опазването на културната памет на България. Изказани от
държавен служител към Министерството на културата и директор на един от найголемите национални музеи в България, те злепоставят и Министерството на
културата, както и неговите подведомствени звена.
Настояваме за официално публично извинение на г-н Божидар Димитров, както и за
изразяване на официална позиция по случая от страна на Министерството на
културата.

Управителен съвет на БНК на ИКОМОС
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