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СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 
 
Ванев, И. По пътя на несебърските икони. С., 2013.  
ISBN 978-954-8594-40-0 
В основата на проучването стоят няколко неизвестни фотографии на отдавна 
несъществуващите несебърски иконостаси. Фотографиите са направени по поръчка на 
Народния археологически музей в София през 20-те години на ХХ в. от руския имигрант 
Вадим Лазаркевич. До сега се считаше, че тази фотографска документация е изгубена 
заедно с част от архива на Народния музей по време на бомбардировките над София от 
30 март 1944 г., когато е разрушена и част от сградата на музея.  
Откриването на тези забравени фотографии е обстоятелство, което хвърля нова 
светлина върху културното наследство на Несебър и по-специално върху съдбата на 
огромното количество запазени икони. Публикуваният в книгата фотографски архив 
съдържа сведения както за всички запазени до началото на ХХ в. иконостаси, така и за 
разпределението на иконите върху тях. В хода на проучването бяха идентифицирани 
голяма част от тези художествени произведения. Това допринесе и за изготвянето на 
детайлни схеми, представящи не само разпределението на иконите, а и структурата на 
самите иконостаси. Благодарение на фотографиите, бяха разпознати и много 
иконописни произведения, предимно от фонда на Националния исторически музей, за 
които се считаше, че са постъпили в Народния музей по време на Войните за национално 
обединение от територии, които днес не са в пределите на България.  
 
Ванев, И. Стенописите от католикона на Преображенския манастир – хронология на 
реставрационните намеси. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 36-42. 
ISSN 0032-9371 
От началото на ХХ в. до днес стенописите от католикона на Преображенския 
манастир са били обект на множество поправки, надживописвания и реставрационни 
работи, които до голяма степен са изменили техния първоначален вид. Тъй като в 
научната литература липсват сведения за тези намеси, тяхната хронологията е 
изяснена благодарение на редица документи и стари фотографии, открити по време на 
настоящото проучване. Проследяването на предходните намеси и опитите за опазване 
на стенописите в миналото са важен изходен материал както за започналата през 2004 
г. цялостна реставрация на църквата, така и за изследователите, занимаващи се с 
културното наследство на манастира. Те са и важна страница от историята на 
опазването на културното наследство на България. 
Както е известно, стенописите от католикона на Преображенския манастир са 
създадени през 1849 г. и са дело на Захари Зограф – един от най-популярните български 
зографи от епохата на Възраждането. Лошото им състояние в началото на ХХ в. 
принуждава братството да организира тяхното обновяване и през 1906 г. с тази задача 
е натоварен тревненският художник Иван Йонков. Разрушителното земетресение от 1 
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юни 1913 г. нанася големи поражения върху стенописите на католикона. Новите 
поправки са извършени през 1915 г. от Апостол Христов – зограф от дебърското село 
Галичник.  
Първата цялостна реставрация на стенописите е извършена през 1943 г. под 
ръководството на Народния археологически музей в София. Автор на намесите е 
музейният реставратор Карл Йорданов. Поредните реставрационни намеси по 
стенописите са извършени от екип на Института за паметниците на културата в 
периода 1962-1964 г., под ръководството на Люба Красовска. В началото на 70-те г. на 
ХХ в. стенописите от фасадата на църквата отново са в аварийно състояние и за 
пореден път са предприети реставрационни намеси. Този път те са извършени под 
ръководството на Драгомир Пешев. По това време са проведени и подробни анализи, за 
доказване на състава на пигментите и свързвателя на живописния слой.  
 
Ванев, И. Законът за културното наследство и професията „реставратор” в България. – 
Проблеми на изкуството, 3, 2013, 3-6.  
ISSN 0032-9371 
Статията проследява развитието на реставрацията на художествени ценности в 
България през последните сто години, като е поставен акцент върху специализираното 
образование, което е и гаранция за компетентността на всеки реставратор. 
Изискванията за това образование са определени от десетилетия и са формулирани в 
различни международни документи. Запазените сведения от архива на Народния 
археологически музей в София от 20-те и 30-те г. на ХХ в. свидетелстват, че още тогава 
възлагането на реставрационни работи у нас е ставало след доказване на специализирано 
обучение и професионален опит. Известно е, че работещите през първата половина на 
ХХ в. в България реставратори, натрупват своя опит в чужбина с обучение по техника и 
технология на изящните изкуства и със специализации в различни реставрационни 
ателиета. През 60-те г. в България започват да работят специалисти, завършили пълни 
5 годишни курсове по реставрация в различни европейски университети. У нас 
съществува специализирано образование от 1973 г.  
Въпреки това през 2009 г. e приет нов Закон за културното наследство, който позволява 
на лица без специализирано образование да извършват реставрационни намеси. Тези лица, 
наред с дипломираните реставратори, получават пълна правоспособност, която им 
позволява не само да извършват реставрационни намеси, но и да изготвят програми за 
реставрация, да ръководят проекти, реставрационни ателиета и лаборатории.  
С този акт Министерството на културата пренебрегва стогодишната история на 
българската реставрация, обезсмисля четири десетилетната образователна традиция 
на Националната художествена академия и създава сериозни рискове за бъдещето на 
културното наследство на България. 
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Ванев, И. „Св. Георги”, Долни Лозен. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. 
С., 2012, 44-46.  
ISBN 978-954-8594-38-7 
Текстът представя документация за стенописите от 1615/1616 г., открити по време на 
реставрационни намеси в църквата „Св. Георги“ в Долни Лозен през 1999 г. В изданието 
е направен опит да се събере наличната документация за реставрационните намеси, 
свързани с опазването на голяма част от църквите от XVII в. 
 
Ванев, И. За последния етап от реставрацията на стенописите в църквата „Св. Димитър” в 
Паталеница. – Проблеми на изкуството, 4, 2012, 47-49.  
ISSN 0032-9371 
През 2012 г. приключи дългогодишната реставрация на стенописите от църквата „Св. 
Димитър” в Паталеница. Статията проследява историята на разкриването на 
стенописите и представя последния етап от тяхната реставрация. За наличието на 
стенна живопис в църквата споменава още българският просветен деец Стефан 
Захариев в своята книга, отпечатана в далечната 1870 г. По това време старата църква 
в Паталеница вече е обновена от местната християнска общност, а стенописите са 
покрити с нови мазилки. През 1911 г. е извършено цялостно изписване на наоса. Църквата 
попада в полезрението на българските изследователи едва в края на 30-те години на ХХ 
в. Няколко години по-късно са извършени и първите проучвания за разкриване на старите 
стенописи. Цялостното разкриване на стенописите започва в началото на 70-те години 
на ХХ в., от екип с ръководител Драгомир Пешев. След близо десетгодишно прекъсване 
реставрацията на стенописите продължава под ръководството на Петър Попов. Така, 
в периода 1986-1987 г. е извършено укрепване на нестабилните участъци от мазилката и 
живописния слой и е започнато почистване на запазените фрагменти. Поради липсата 
на средства реставрационните дейности са прекратени. Заключителните намеси са 
извършени на два етапа, в периода 2011-2012 г., от реставраторите Спаска Попова, 
Лъчезар Стефанов и Петър Попов – ръководител на екипа. Извършените дейности 
могат да бъдат групирани в три направления: стабилизиране на мазилковия грунд, 
почистване на живописния слой и интегриране на разрушените участъци.  
 
Ванев, И. Забравената църква „Св. Йоан Богослов” в Созопол. – Проблеми на изкуството, 
2, 2012, 27-35.  
ISSN 0032-9371 
Созополската църква „Св. Йоан Богослов”, датираща от края на XVIII в., вероятно е 
била издигната върху основите на по-стара църковна сграда. В началото на ХХ в. в нея се 
съхранява богата колекция от ценни иконописни произведения. По време на Войните за 
национално обединение обаче църквата е изоставена и въпреки някои опити за нейното 
запазване, в началото на 60-те г. на ХХ в. е напълно разрушена. Така църквата „Св. Йоан 
Богослов” остава непроучен, а впоследствие и забравен от изследователите паметник. 
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Едва напоследък, с нарастващия интерес към културното наследство на Созопол и 
интензивните археологически проучвания на територията на града, започна отново да 
се говори за разрушената църква. 
Проучване проследява съдбата на иконите след разрушаването на църквата. През 
годините те попадат в различни колекции и влизат в научната литература с неточни 
данни за произход. В изследването са използвани стари фотографии и документи от 
различни архиви в страната, благодарение на които са идентифицирани иконите от 
царския ред на иконостаса. Днес иконите от „Св. Йоан Богослов” са част от фонда на 
Националния църковно историко-археологически музей, Археологическия музей в Созопол 
и Бургаската художествена галерия. Идентифицирана е и патронната икона, която 
след прибирането й от църквата е попаднала в частна колекция.  
Откритите по време на изследването сведения позволяват да се изяснят и редица 
проблеми, свързани с архитектурата на църквата. Тези данни показват, че 
публикуваният през 1977 г. план на сградата притежава редица неточности. В архива на 
Института за недвижимо културно наследство бяха открити и няколко фотографии на 
стенописите от олтара на църквата, наличието на които беше известно само от стари 
публикации. 
 
Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев, Християнско изкуство в Националния археологически 
музей – София. Каталог. С., 2012.  
ISBN 978-954-322-499-9 
В частта „Стенописите в музея“ се проследява формирането на богатата колекция от 
свалени стенописи. Историята на този фонд започва преди повече от 100 години с 
постъпването на първите трансферирани фрагменти, свалени от наоса на Боянската 
църква. При съпоставянето на сведенията от запазените архивни материали с 
технологичните характеристики на самите трансфери са идентифицирани и имената 
на реставраторите, стоящи зад отделните намеси. В текста се проследява и съдбата 
на църквите след свалянето на стенописите им. Някои от тях са разрушени и са 
известни на изследователите само по стари фотографии. Обърнато е внимание и на 
огромното количество свалени стенописи, които попадат в депата на музея без да 
бъдат прехвърлени върху нова основа. Много от тях са унищожени, но друга голяма 
група фрагменти са приети на няколко етапа в катедра „Реставрация“, където под 
формата на курсови и дипломни работи са обработени и прехвърлени върху нова основа. 
Благодарение на тази дългогодишна дейност много стенописи, познати само по стари 
фотографии, са върнати в научно обръщение.    
 
Ванев, И., Н. Цветкова, От църквата до музея. По пътя на несебърските икони. – 
Проблеми на изкуството, 2, 2011, 48-45. 
ISSN 0032-9371 
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В статията е направен опит за изясняване принадлежността на някои несебърски икони 
към отделни църкви в града. За целта са използвани сведения от старите инвентарни 
книги на Народния археологически музей в София, някои малко известни документи, 
както и фотографии от началото на ХХ в.  
 
Ванев, И. Към началото на реставрацията на стенописите от Боянската църква. – В: 
Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на ХІІІ в. на християнска Европа. 
С., 2011, 78-91.  
ISBN 978-954-91259-7-9 
Последната реставрация на боянските стенописи, приключила през 2008 г., отново 
повдигна редица въпроси за историята на опазването на този забележителен паметник 
на православното изкуство. До сега, за период от близо сто години, стенописите са били 
обект на цялостна реставрация пет пъти, като междувременно са извършвани и 
множество частични намеси. Въпреки че в научната литература нееднократно е 
обръщано внимание върху отделните кампании, все още има редица неизяснени въпроси, 
свързани с тях. Особено значение за опазването на паметника има първата реставрация, 
извършена през 1912 г. от австро-унгарския художник Йозеф Бала.  
Днес знаем твърде малко за неговата личност и за реставрационната му практика. Още 
навремето неговата намеса е определена като “неумела”, а работата му в Бояна е 
спряна. Това вероятно се дължи до голяма степен на липсата му на достатъчно 
познания за техниката, в която са изпълнени боянските стенописи. Доказателство за 
познанията му в областта на реставрацията на стенна живопис е работата му в 
църквата „Св. Богородица” в Берам (днес в Хърватия).  
В Боянската църква Бала работи основно върху стенописите в наоса, извършвайки 
почистване, укрепване и колоритна интеграция на разрушените участъци. Според 
запазените сведения той прави опити и за трансфер на стенописни фрагменти. По 
време на работата му в Боянската църква Комисията за старините към Народния 
археологически музей назначава за негов помощник българския художник Марин Георгиев 
Устагенов. Благодарение на съвместната им работа в България навлизат различни 
техники и материали от европейската реставрационна практика. Въпреки че намесата 
на Йозеф Бала продължава да се приема у нас като неудачна и вредна за боянските 
стенописи, тя поставя началото на реставрацията на стенна живопис в  България. 
 
Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г. – Проблеми на 
изкуството, 4, 2010, 45-49.  
ISSN 0032-9371 
Опазването на културното наследство на Рилския манастир е тясно свързано с 
развитието на реставрацията в България. Счита се, че провеждането на 
специализирани реставрационни дейности на територията на манастира започва едва 
през 1961 г., когато той е обявен за общонародна собственост със статут на 



6 

 

национален музей. В действителност съществуват и по-ранни примери за професионални 
намеси, които са останали встрани от изследователския интерес. Един от тези примери 
е дейността на Карл Йорданов, който в продължения на няколко месеца през 1944 г. 
успява да реставрира икони от параклиса в Хрельовата кула и от църквата при гроба на 
св. Йоан Рилски, работи върху стенописите в обходната галерия на Католикона, 
реставрира стенописи в постницата „Св. Лука” и започва разкриването на 
средновековните фрески в параклиса на Хрельовата кула.  
Редица обстоятелства днес затрудняват детайлното изследване на реставрационните 
намеси, извършени от Карл Йорданов в манастира. При сформирането на иконната 
сбирка през 60-те г. на ХХ в. са прибрани голяма част от иконите от църквите и 
параклисите в и около манастира, като при събирането на тези произведения не винаги е 
водена достатъчно прецизна документация. Така идентифицирането на по-голямата 
част от иконите бе възможно само благодарение на изготвената от Карл Йорданов 
реставрационна документация. Освен за изясняване на методологията на 
реставрационните намеси, сведенията в документацията позволиха да се определи и 
първоначалното местоположение на част от иконите.  
Заминаването на Карл Йорданов за Рилския манастир е продиктувано от усложнената 
обстановка в София към края на Втората световна война и трудно може да бъде 
отнесено към цялостната политика на Народния археологически музей за опазване на 
културното наследство в страната. По тази причина провеждането на реставрационни 
дейности на територията на манастира не е предварително планирано начинание и 
извършените от Карл Йорданов намеси създават впечатление за известна хаотичност. 
Независимо от това те са плод на личната му преценка и са продиктувани от 
конкретното състояние и художествената стойност на отделните обекти. Днес 
намесите на Карл Йорданов може да изглеждат незначителни на общия фон на 
проведените след 1961 г. мащабни реставрационни дейности в манастира, но 
извършеното от него има своето място и безспорен принос в проучването, 
документирането и опазването на художествените ценности от съкровищницата на 
Рилската света обител.  
 
Ванев, И. За разкриването на стенописите от църквата „Св. Петка Самарджийска”. – В: 
Сердика – Средец – София, т. 5. С., 2010, 312-318.  
ISBN 978-954-91061-5-2 
„Св. Петка Самарджийска” е една от малкото съществуващи и днес средновековни 
църкви в София.  В средата на ХХ в. запазването на църквата е поставено под въпрос при 
изграждането на новото градско ядро. Разкриването на стенописите по това време има 
решаваща роля за спасяването на паметника. От съвременна гледна точка някои от 
използваните през 1956 г. материали и методи на работа са неприемливи и допълнително 
са довели до увреждане на стенописите. Въпреки това първата реставрация има своя 
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принос при опазването на църквата. Досега тази кампания не е била обект на проучване, 
а имената на хората, извършили първата реставрация, са потънали в забрава.  
Настоящото изследване е опит да се намери мястото на тази намеса в българската 
реставрационна практика. 
 
 
Ванев, И. Един стенописен фрагмент от раннохристиянска гробница в София. За най-
ранния пример на техника strappo в България. – Проблеми на изкуството, 3, 2008, 10-13. 
ISSN 0032-9371 
Прилагането на техника strappo в България се свързва с името на Карл Йорданов, който 
в периода 1939-1949 г. е реставратор към Народния археологически музей в София. 
Публикуваните до сега сведения отнасят най-ранната употреба на техниката към 1941 
г., когато той сваля няколко стенописни фрагмента от руините на църквата „Св. 
Никола” в с. Железна. В процеса на документиране на трансферирани стенописи във 
фонд Средновековие на НАИМ-БАН през юли 2006 г. бе открит неизвестен до сега 
фрагмент с дата на сваляне 1940 г. В последствие бе установено, че това е фрагмент от 
гробница № 1, открита през септември 1940 г. при изкопни работи за строежа на 
Народната библиотека в София.  
През май 1939 г. Карл Йорданов е изпратен на специализация в Германия и Италия, за да 
се запознае със съвременните практики за сваляне на стенописи. Завръщането му в 
България една година по-късно съвпада с археологическото откритие. До сега не са 
публикувани данни за съдбата на стенописите. Според откритите реставрационни 
доклади Карл Йорданов успява да свали няколко фрагмента преди строежа на новата 
сграда да е започнал. До днес е оцелял само един от тях, който е свидетелство за най-
ранното прилагане на техника strappo в България.   
 
 


