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Архитектура oт град Бобошево



Храм “Св. Тодор” Бобошево





Source: theguardian.com

       През 2013 г. се налагат 
аварийни реставрационни 
дейности по стенописите.

http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/26/europeans-multiple-languages-uk-ireland


През 2013 г. аварийни 
реставрационни дейности по 

стенописите. 

Фото Стефан Белишки



Колегите Белишки и Пападакис. 2013 г. аварийни 
реставрационни дейности по стенописите. Инжектиране на 
LEDAN TB1 от спринцовка с обикновена игла в кухина под 
повърхностния карбонизирал слой. 
Фото Стефан Белишки



 Инжектиранe на ALBARIA INIEZIONE 200. 
Стабилизиране на структурата в зоните с 
дълбоки кухини.  Варовата мазилка е 
отделена от градежа. Фотография Стефан Белишки





Състояние 2019



 

Документирани са два (на места 
има следи и от трети) живописни 
слоя. В няколко публикации 
стенописите в храма се датират в 
широк времеви диапазон от ХІ до 
ХIV в. В. Миков ги отнася към 
ХІІІ-XIV в., Н. Мавродинов - към ХІІ 
в., Д. Панайотова - към първата 
четвърт на XI в. Стенописите от 
втория слой датират от първата 
половина на ХІV век.  



Състояние 2019







През 70-те години на XX в. са извършени 
първите консервационни дейности по 
полихромията и художествената храмова украса. 
Запазените фрагменти от този етап са около 57 
кв. м. Въпреки поредицата от акции през 
годините и административни кореспонденции 
през периода 1993 – 2010 г. „временният дървен 
обков“ пада върху храма. Следват изключително 
стресови агресивни условия за живописта и 
мазилковия грунд. 



 Състояние на стенописните 
фрагменти „Св. Тодор“ Бобошево 
- южна арка. 



Състояние на стенописите 
2010г. Северна арка, светите 
архангели Рафаил и Ураил. 



Изключително важни са 
микробиологичните и токсикологични 
данни преди и по време на 
консервационната намеса. 
Едновременно с консервационните 
дейности предстои мониторинг  - 
документиране на влагата в мазилките в 
променящата се среда. 
Регистриране на микрофлората, 
намираща се във вътрешността на 
храма би подсказала посока с адекватни 
мерки в периода на адаптация на 
полихромията.



Състояние на стенописите, фрагменти от 2016 - 2009г. „Св. Тодор“ Бобошево - 
югозападен ъгъл, долен регистър. 



Състояние на стенописните. 2009г. „Св. Тодор“ Бобошево - югозападен ъгъл, 
северна арка. 



Състояние. Укрепената живопис е 
от първата консервационна намеса 

- колектив на Драгомир Пешев.





Състояние на стенописите, 
детайл. 2018г.



Дейности - етап 2020 :

➔ Отстраняване на 
замърсявания.

Дълбочинно укрепване на участъците с разслояване и кухини, 
както и такива със слаба връзка между мазилка и живописен 
слой. Спояване на градежната мазилка с тухлено-каменната 
основа – подливане. 

Стабилизиране на 
мазилковата основа.

Консервиране на 
полихромията.

Реинтеграция
 



Състояние 2019



йй

Състояние на стенописите, 
фрагмент,; сцена - Св. Никола, Св. 

Сава Сръбски и Св. Йоан Рилски. 
2015г.



Предлагаме да се извършат следните консервационни 
дейности:

1.Организационни дейности. Приемане на обекта.

2.Унищожаване на микрофлората и извършване на 
дезинфекционни дейности.

3.Дълбочинно и повърхностно укрепване на арките и 
участъците, които ще поемат конструктивната тежест 
при архитектурната възстановка (според проблемите).

4.Укрепване на живописния слой.



5.Отстраняване на компрометирани пломби от 
предходни консервационни намеси.

6.Полагане на китове и бордиране(според 
проблемите).

7.Профилактично укрепване на подбрани участъци с 
предпазен слой японска хартия, текстилни платна
(според проблемите).

8.Монтиране на буфери (пенополиуретанови 
сандвичи) под арките.



9.  Монтиране на временни конструктивни подпори 
съпътстващи архитектурната консервация.

10.  Отстраняване (след архитектурната реставрация)
на буферите и временните конструктивни подпори.

11.  Отстраняване на временното профилактично 
укрепване



12.Укрепване дълбочинно и повърхностно на грунда и 
полихромията в храма.

13.Отстраняване на замърсявания, сажди и соли.

14.Полагане на китове и бордиране(според 
проблемите).

15.Реинтеграция.

16.Окончателно експониране с декоративни мазилки.



Стари проби за отстраняване 
на замърсявания, работени от 

различни екипи.



Сцената “Тайната 
Вечеря”. 

Състояние 2010 година.



Св. Петка. 
Състояние 2019г.



Състояние 2016г. 
Проучвателни работи.



Състояние 2010



Състояние на 
стенописите 2016г.



Състояние на 
стенописите 2016г.



Състояние на 
стенописите 2019г.



Работна графична схема. 
Иконография.





Южна стена. Състояние на 
стенописите. 
2014 година.



Градеж. Състояние 
2019г.



Взета проба. Неизвестен 
автор. 2019г.



Състояние 2019г. 
Почистена и замърсена 

живопис.



Работна графична 
схема. Иконография.







Проблеми към 
реинтеграцията на 
мазилковият грунд.





Работна графична 
схема. Иконография.



Проблеми на полихромията. 
Подкожушвания и замърсени, 

недочистени участъци.





Работна графична 
схема. Иконография.



Апсида. Състояние 2016г.



Апсида. Състояние 2016г



Апсида. Състояние 2016г



НЕОБХОДИМОСТ ОТ:
Режими за 
опазване на 
паметника като 
недвижимото 
културно 
наследство.

Ограничен достъп 
на публиката.

Оптимална 

социализация на 

обекта.



iliya.ottezgallery@yahoo.com

БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


