
Посланическият фонд за опазване на културното наследство (ПФОКН) 
под кре пя запазването на културните обекти и форми на тради ционната 
културна изява в повече от 100 страни по целия свят. 

Подкрепените от ПФОКН проекти включват възстановяване на древни и 
исторически сгради, оценка и опазване на редки ръкописи и музейни сбирки, 
опазване и защита на важни археологически обекти и документиране на 
изчезващи традиционни занаяти и местни езици. 

Културното наследство остава като напомняне за приноса и историческия 
опит на човечеството. Съединените щати се стремят да опазят това 
наследство за бъдещите поколения.

The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) supports the preservation 
of cultural sites, cultural objects, and forms of traditional cultural expression in more 
than 100 countries around the world.

AFCP-supported projects include the restoration of ancient and historic buildings, 
assessment and conservation of rare manuscripts and museum collections, 
preservation and protection of important archaeological sites, and the documentation 
of vanishing traditional craft techniques and indigenous languages. 

Cultural heritage endures as a reminder of the contributions and historical experiences of 
humanity. The United States strives to preserve this heritage for future generations.

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата 
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation



1. 2002 Консервация на библиотеката и джамията на Осман Пазвантоглу от началото на 19ти век във Видин
Preservation of the early 19th-century library and Mosque of the Osman Pazvantoglu in Vidin

2. 2003 Консервация на антични подови мозайки от древната провинциална столица Филипополис от   век (днешен Пловдив) 

Preservation of 3rd-century mosaic �oors in the ancient provincial capital of Philippopolis (modern-day Plovdiv)

3. 2004 Реставрация на Куршум джамия от  17ти век в Силистра
Restoration of the 17th-century Kurshum Mosque in Silistra

4. 2008 Консервация на тракийската гробница от 4ти век пр.н.е. в могилата Крън II в Долината на тракийските царе
Preservation of the 4th-century BC Thracian Tomb of Kran II in the Valley of the Thracian Kings

5. 2009 Консервация на 2 християнски гробници от края на  4mивек в центъра на София (преместени в Националния исторически музей) 
Conservation of  two 4th-century Early Christian tombs in central So�a (moved to the National History Museum in So�a)

6. 2012 Консервация на църквата “Св. Тодор” от  11ти век в Бобошево
Conservation of the 11th-century Church of St. Todor in Boboshevo

7. 2014 Kонсервация и реставрация на средновековната църква от 14ти век “Св. Йоан Алитургетос” в град Несебър
Conservation and restoration of the medieval church from the 14th-century St. John Aliturgetos in the ancient town of Nessebar

8. 2018 Консервация, реставрация и представяне на тракийската гробница край село Свещари
Conservation, Restoration, and Display of the Thracian Tomb near the village of Sveshtari

Общата стойност на подкрепените проекти:  $ 1,084,380
Total value of supported projects:  $ 1,084,380
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Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”
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Консервация на библиотеката и джамията на
Осман Пазвантоглу от началото на 19ти век във Видин

Preservation of the early 19 th-century library and 
Mosque of Osman Pazvantoglu in Vidin $ 25,000
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Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Консервация на антични подови мозайки от древната
провинциална столица Филипополис от 3ти век (днешен Пловдив)

Preservation of 3 -century mosaic �oors in the ancientrd

provincial capital of Philippopolis (modern-day Plovdiv) $ 32,500

2. 2003 2



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Реставрация на Куршум джамия
от 17ти век в Силистра

Restoration of the 17 th-century 
Kurshum Mosque in Silistra $ 31,931

3. 2004 3



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Консервация на тракийската гробница от 4ти век
пр.н.е. в могилата Крън II в Долината на тракийските царе

Preservation of the 4 th-century BC Thracian Tomb of Kran II 
in the Valley of the Thracian Kings $ 33,359

4. 2008 4



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Консервация на две християнски гробници от края на 4ти век в
центъра на София (преместени в Националния исторически музей)

Conservation of  two 4
central So�a (mnoved to the National History Museum in So�a)

th-century Early Christian tombs in
 $ 32,800

5. 2009 5



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Консервация на църквата “Св. Тодор”  
от 11ти век в Бобошево

Conservation of the 11 th-century 
Church of St. Todor in Boboshevo $ 38,790

6. 2012 6



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

Kонсервация и реставрация на средновековната църква
от 14ти век “Св. Йоан Алитургетос” в град Несебър

Conservation and restoration of the medieval church from the 
14 th-century St. John Aliturgetos in the ancient town of Nessebar $ 706,500

7. 2014 7



 
 

 
 

Проекти, спонсорирани от Правителството на САЩ по Програмата
“Посланически фонд за опазване на културното наследство”

Консервация, реставрация и представяне на тракийската
гробница край село Свещари

Conservation, Restoration, and Display of the Thracian Tomb
Near the Village of Sveshtari  $184,000

Projects sponsored in Bulgaria by the U.S. Government under the 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation

8. 2018 8


