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Структура и  съдържание на  анализа  по дейност 2  „Проучване: 
културно‐архитектурните  ресурси  на  територията, 
реставраторските  умения  и  занаятчийството  като  решение  за 
подобряване  на  възможностите  за  заетост  и  териториално 
управление на ЕС ниво” 
 
Въпросният  анализ ще  бъде  изработен  въз  основа  на  проведено  проучване  от  страна  на  експерти  от 
партньорските  организации  в  рамките  на  първите  няколко  месеца  от  изпълнението  на  дейността 
(декември 2013г. – февруари 2014г.) 
Проучването все още не е напълно завършено, но сред информационните източници, с които експертите 
работиха или все още работят, са: 
‐ „Строителни умения посредством традиционни занаяти: анализ на потребностите от умения в сектор 
сградно  наследство”,  Обучителна  група  национално  наследство  /“Traditional  building  craft  skills:  skills 
needs analysis of the built heritage sector”, National heritage training group/ 
‐  „Архитектурни  консерватори:  обучение  и  образование  в  Англия”,  доклад  за  2011г.  Институт  по 
консервация  на  наследството  в  Англия  /“Architectural  conservators:  education  and  training  in  England”, 
summary report 2011, The institute of conservation, English heritage/ 
‐  „Наследството  има  значение  2013”  (може  да  се  преведе  и  като  „Статистика  относно  наследството 
2013г.”)  Институт  по  консервация  на  наследството  в  Англия  /”Heritage  counts  2013”,  The  institute  of 
conservation, English heritage/ 
‐ „Въздействие на регенерацията на историческата среда”, oкончателен доклад 2010, AMION Consulting 
Limited /“Impact of Historic Environment Regeneration”, final report 2010, AMION Consulting Limited/ 
‐ Трайкова, М., Чардакова, Т. „Диагностика, възстановяване и усилване на сгради”, София 2013 
‐  Допълнителна  информация  от  Ръководството  по  Аркиландия  относно  „Видовете  традиционно 
историческо наследство” (раздел 2) и „Характеристики на обичайната архитектура” (раздел 3) 
‐  Предоставена от АРВХА, Франция информация относно  техен  тематичен  ЕСФ проект:  „TTSB  ‐ Training 
Tools for Sustainable Buildings” (Обучителни инструменти за устойчиво строителство) 
‐  “Skills Needs  Analysis  2013:  Repair, Maintenance  and  Energy  Efficiency  Retrofit  of  Traditional  (pre‐1919) 
Buildings in England and Scotland” 
‐ Антова, Т., Качество на въздуха в помещенията: влага и плесен, София 2011 
‐  Материали  относно  същността  на  културните  маршрути  в  историческия  град  като  нова  категория 
културно наследство  – София и Пловдив (Д. Георгиева) 
‐ Workshop on rehabilitation of historic towns and urban areas, Rabat, Morocco, 2009 
‐  “Teaching  Conservation/Restoration  of  the Architectural Heritage: Goals,  Contents  and Methods”,  project 
carried out with the support of the European Community and in the framework of the Socrates Program, 2008 
 
Освен това, в периода 13‐23 януари 2014г., член на екипа на ЗАТ – др. Миглена Молхова‐Владова ‐ взе 
участие в Програма за продължаващо обучение в УАСГ „Естествени строителни материали и технологии 
за строителство с тях”, която обхвана следните тематични направления: 
1.  Въведение  в  темата  естествени  строителни материали.  Принципи  и  термини:  устойчиво  развитие  и 
отражението  му  върху  архитектурата  и  строителството;  енергоефективност,  въглероден  и  екологичен 
отпечатък, оценка на жизнения цикъл (LCA). 
2.  Естествени  строителни  материали:  видове,  свойства  и  области  на  приложения.  Качество  на 
микроклимата в помещенията. Здравословна среда на обитаване. 
3.  Особености  при  оценката  на  съответствие  на  строителни  продукти  от  естествени  строителни 
материали.  Методи  за  изпитване  в  лабораторни  условия  и  технически  спецификации.  Изпитване  в 
натурални условия (in situ). 
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4.  Традиционни строителни технологии при приложението на естествени материали с конструктивна и 
изолационна функция: скални материали, продукти от дървесина, глина, композитни материали. 
5.  Алтернативни  /новаторски/  технологии  при  приложението  на  естествени  материали  с  предимно 
ограждаща и изолационна функция: слама, коноп, вълна, тръстика, папур, композитни материали. 
6.  Основни  аспекти  на  безопасността  и  комфорта  на  обитаване:  поведение  при  пожар,  наводнения  и 
други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета.  
7. Специфични детайли на сградите при употреба на естествени строителни материали. 
8.  Принос  на  естествените  материали  към  опазването  на  околната  среда.  Екологичен  и  въглероден 
отпечатък. Възможности за повторна употреба и рециклиране. Управление на отпадъците. 
 
Първоначалният вид на съдържанието на анализа, до което партньорите достигнаха, е следният: 
 
Добри практики в областта на устойчивата интегрирана консервация и подобряването 

на възможностите за заетост и управление на територията 
 
1.  Архитектурните културни обекти на територията: 
a)  Изследване  на  обектите  на  територията  (вкл.  инструментариум  –  снимки  как  да  се  направят; 
таблици, в които да се отбелязва информацията за обектите; персонал, който да е ангажиран; времеви 
план) 
b)  Оценка  на  обектите  –  приемливост  (eligibility);  значимост  (significance); 
цялостност/непокътнатост (integrity)  
 
2.  Възстановяване и повторно използване на сградите 
a)  Възстановяване и повторно използване на сградите в Сардиния 
b)  Възстановяване и повторно използване на сградите в България   
c)   Изследване на причините за разрушаването на сградите 
d)  Методи на реставрация 
e)  Препоръчителни  и  непрепоръчителни  реставраторски/консерваторски  дейности  (по  елементи 
на сградите) 
f)  Фирми в България, осъществяващи реставрация на архитектурни обекти 
 
3.  Изграждане на културни райони на териториите 
 
4.  Работна сила в областта на консервацията на архитектурно историческо наследство  
 
5.  Добри  практики  в  областта  на  възстановяването  на  архитектурно  наследство,  развитие  на 
човешките ресурси и управление на територията и причини за избора им 
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Предстоящи семинари за целевите групи във връзка с дейност 4 
„Промоциране  и  разпространение  на  информация  за 
резултатите  от  проекта,  обмяна  на  информация,  добри 
практики и опит” 
 
В изпълнението на тази дейност ЗАТ ще проведе на територията на градовете Велико Търново, Видин, 
Враца,  Ловеч  и  Тетевен  информационни  семинари,  които ще  имат  за  цел  да  представят  пред  целева 
група  „младежи  в  риск,  представители  на  малцинствата  и  безработни”  постигнатото  по  проекта  и 
визията за обучителната програма, както и да се получи обратна връзка, оценка и препоръки.  
Логистиката  по  изпълнението  на  семинарите  ще  бъде  оформена  съвместно  с  организациите,  чиито 
представители  взеха  участие  в  учебното  посещение  в  Сардиния –  фондация  „Феникс 21  век”  (Видин), 
сдружение „Мисъл” (Велико Търново), сдружение „Знание” (Ловеч), сдружение „МИГ Тетевен” (Тетевен) 
и ВТПП (Враца).   
Датите, които вече са фиксирани, са както следва: 
‐ 26 март –  в  гр. Ловеч  ‐  за представители на целевата  група от района на  гр. Ловеч и други населени 
места от областта, изключая община Тетевен 
‐ 27 март – в гр. Тетевен ‐ за представители на целевата група от района на община Тетевен 
‐ 28 април – в гр. Видин – за представители на целевата група от района на област Видин 
‐ 29 април – в гр. Враца – за представители на целевата група от района на област Враца. 
Датата – в рамките на месец април ‐ за гр. Велико Търново предстои да бъде потвърдена.  
 
 
Програмата на семинарите ще бъде както следва: 
 

Оценка на културното и архитектурно наследство на територията: 
квалификация за възстановяване и поддръжка на местно архитектурно наследство, 

базирана на подхода АРКИЛАНДИЯ 
 
10:30 – 10:45 Регистрация на участниците. 
 
10:45 – 11:15 Представяне на проект Аркиландия и подход Аркиландия за приложение на иновативни 
подходи  за  идентифициране  и  отговаряне  на  потребности  от  професионално  обучение  в  сферата  на 
съхраняването  и  възстановяването  на  архитектурно  наследство,  както  и  представяне  на 
експериментална обща методика  за развитие и  управление на  територията,  свързана  с  осъзнаване на 
присъщия икономически и културен ресурс и ценността на идентичността, необходима и като модел за 
развитие.  
 
11:15 – 11:45 Представяне на анализа «Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, 
насочена към устойчиво развитие на територията». 
 
11:45 – 12:15    Практически  стъпки  в  изследване  и  оценка  на  обектите  на  архитектурно  наследство  на 
територията. 
 
12:15 – 12:45 Изграждане на културни райони на териториите. 
 
12:45 – 13:45 Пауза за обяд  
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“Развитие на човешките ресурси”  
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

BG051РО001‐7.0.07 
“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

13:45  –  14:15  Добри  практики  в  областта  на  съхраняването  и  възстановяването  на  архитектурно 
наследство и изграждане на културни райони на територията. 
 
14:15  –  15:00    Учебна  програма  за  професионално  обучение  в  областта  на  съхраняването  и 
възстановяването на архитектурно наследство и изграждане на културни райони на територията. 
 
15:00 ‐ 16:00 Дискусия 
 
 
Паралелно със семинарите във връзка с дейност 4 ще бъдат проведени и интервюта (даване на оценки, 
препоръки, мнения) с експерти и обучители (представители на втория тип целева група). 
 
Повече за въпросите в интервютата, както и информация за самите семинари и съпътстващи дейности, 
ще бъде споделено в следващия информационен бюлетин.  
 
При интерес за включване в семинар или даване на интервю по темата на проекта, не се колебайте да се 
свържете с нашия екип или с представител на местна организация от вашия град/регион. 
 
 


