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Информационни семинари за представители на целевата група 
–  младежи  в  риск,  представители  на  малцинствата  и 
безработни – в рамките на дейност 4 по проекта „Промоциране 
и  разпространение  на  информация  за  резултатите  от  проекта, 
обмяна на информация, добри практики и опит” 
 

В рамките на въпросната дейност, Зинев Арт Технологии проведе успешно семинари в три 
от посочените пет точки. Семинари във Видин и Враца предстоят в края на април и резултатите 
от тях ще бъдат представени в следващия бюлетин.   

Участници в семинарите бяха не само представители на целевата група от категория едно, а 
именно  младежи  в  риск,  безработни,  представители  на  малцинства,  но  и  представители  на 
обучаващи организации, архитекти от местните общини, местни предприемачи в строителния 
бизнес, които проявиха жив интерес към темата на проекта.  
Включените в семинарите презентации бяха както следва: 

(1)  Въвеждаща  презентация,  представяща  проектната  идея  и  история,  изпълнените 
дейности и постигнати резултати до момента, както и очакванията до края на проекта.  
(2) Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена към устойчиво 
развитие на територията. 
(3) Практически стъпки в изследването и оценката на обектите на архитектурно наследство 
на територията. 
(4) Изграждане на културни райони на териториите. 
(5)  Добри  практики  в  областта  на  съхраняването  и  възстановяването  на  архитектурно 
наследство и изграждане на културни райони на територията. 
(6)  Учебна  програма  за  обучение  в  областта  на  съхраняването  и  възстановяването  на 
архитектурно наследство и изграждане на културни райони на територията. 

 
Първият семинар, проведен в рамките на дейност 4, се състоя в гр. Ловеч на 26 март 2014г., 

като беше отворен за участници от областта (с изключение на община Тетевен), за която имаше 
предназначено  отделно  събитие.  По  време  на  този  първи  семинар  лекторите  от  „Зинев  Арт 
Технологии” бяха залени от препоръки и предложения от страна на участниците в семинара – 
„изграждане  на  регионални  звена  на  Националния  институт  за  недвижимо  културно 
наследство,  които  да  работят  по‐бързо  и  по‐близо  до  хората  и  обектите”,  „въвеждане  на 
облекчения в законодателството по отношение на режимите за получаване на разрешителни 
за дейности по поддръжка и възстановяване на стар сграден фонд, определен като паметник 
на  културата”,  „организиране  на  семинари  за  властимащите  в  областта  на  културата  и 
архитектурата,  като  Министерството  на  културата,  както  и  за  областните  и  общински 
администрации”, „всяка една община трябва да поеме инициатива да предпише в специална 
заповед  изискванията,  отделните  практически  стъпки  и  срокове  за  осъществяването  на 
конкретни действия по реставрирането и възстановяването на даден архитектурен обект ”, „в 
процеса  по  възстановяване  на  архитектурни  обекти  активно  участие  трябва  да  вземат  и 
студенти по архитектура и строителство, чиято работа да се следи и напътства от експерти”.  
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Вторият  семинар,  бе  организиран  на  следващия  ден  –  27  март  2014г.,  в  град  Тетевен. 
Близостта  на  двете  населени  места  Ловеч  и  Тетевен  продиктува  организирането  на  двата 
семинара в два последователни дни. По време и на този семинар участниците имаха какво да 
споделят:  например,  предложение  банките  да  изградят  нова  схема  за  работа  с  лицата, 
желаещи  да  възстановят  и  поддържат  стари  сгради,  предлагаща  по‐достъпни  кредити,  с 
облекчени лихви и такси.  
 



                                                                                                                                          
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“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  

   
 

   
 

Участниците  в  семинара  в  Тетевен  споделиха,  че  биха  желали  темата  на  „Умения 
Аркиландия”  да  бъде  представена  на  семинар  или  среща  с  лицата,  вземащи  решения  на 
местно ниво – местната администрация, както и областната администрация.  

Те изразиха мнение, че тази група задължително следва да се ангажира с проекта и изобщо 
със  задачите,  които са поставени в краткосрочен и дългосрочен план,  защото  точно местната 
власт би могла да бъде най‐добрият възможен помощник на всички предприемачи, които имат 
интерес да възстановяват свои собствени старинни сгради или да организират бригади, които 
да предлагат тази услуга на местно и регионално ниво.  
 

Третият  семинар,  който  бе  реализиран  в  рамките  на  проекта,  бе  във  Велико  Търново  и 
отново  включи  представители  и  на  двете  категории  целеви  групи.  Безценно  бе  участието  на 
младежи студенти от Великотърновския университет, специалност „Културен туризъм”, които в 
предстоящото  им  търсене  на  професионална  реализация  изразиха  желание  и  готовност  да 
участват  в  последващи  дейности  по  проекта,  включително  пилотното  тестване  на  учебната 
програма.  Те  насочиха  вниманието  към  множество  обекти  от  територията  на  областта, 
нуждаещи  се  от  спешна  намеса  и  изразиха  мнение,  че  дейности  по  реставрация  в  Търново 
вероятно  биха  останали  незабелязани  на  фона  на  целия  набор  от  възстановени  сгради. 
Представителите на ЗАТ отговориха, че изборът на региони, в които и за които да се реализират 
дейностите  по  проекта  е  направен  въз  основа  на  няколко  водещи  мотива:  (1)  връзка  и 
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установени контакти с местни организации, които биха подкрепили дейностите; (2) наличие на 
явно  съчетание  от  безработица  и  демографски  проблеми  със  занемарен  сграден  фонд  с 
огромен  потенциал  за  територията;  (3)  ключово  географско  позициониране,  от  което 
потенциално  формирани  бригади  за  реставрация  и  поддържка  биха  постигнали  отлично 
покриване на сграден фонд в нужда в сравнително широк ареал.  
 

   
 
Представителка  на  местната  власт  от  Община  Горна  Оряховица  заяви  готовност  да  осигури 
необходимото  разпространение  на  информация  и  зала  за  провеждане  на  семинар  и  за 
представители на целевата група конкретно от Горна Оряховица, защото разпозна логичността 
и полезността от дейностите по „Умения Аркиландия”.  
 
 

Интервюта  за  представители  на  целева  група  категория 
експерти  и  обучители  –  в  рамките  на  дейност  4  по  проекта 
„Промоциране  и  разпространение  на  информация  за 
резултатите  от  проекта,  обмяна  на  информация,  добри 
практики и опит” 
 
Паралелно  със  семинарите във връзка  с дейност 4  бяха провеждани и интервюта  (даване на 
оценки,  препоръки,  мнения)  с  експерти  и  обучители  (представители  на  втория  тип  целева 
група). 
 
Много  ценни  съвети  и  мнения  бяха  дадени  във  връзка  със  следните  въпроси,  които 
организаторите включиха във въпросника за интервюто: 
 
1. Смятате ли, че е налице на българския трудов пазар необходимост от специалисти в областта 
на възстановяването на архитектурното наследство? 
2. Смятате ли, че архитектурното наследство е добре поддържано във вашия регион? 
3.  Как  бихте  оценили  дейностите,  свързани  с  архитектурно  наследство  (въстановяване, 
поддръжка,  културни  дейности  –  т.е.  добавяне  на  културна  стойност)  –  като  достатъчни  или 
недостатъчни? 
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4.  Смятате  ли,  че  вашият  регион  разполага  с  достатъчно  подготвени  кадри  в  областта  на 
поддръжката и управлението на архитектурното наследство? 
5. Ако на горния въпрос сте отговорили с НЕ, смятате ли, че има налични потенциални кадри, 
които биха могли да бъдат обучени в тази посока? 
6.  Смятате  ли,  че  възстановяването,  поддръжката  и  добавянето  на  културна  стойност  към 
обекти  от  региона  би  подобрило  в  дългосрочен  план  икономическото  състояние  на 
територията? 
7.  Смятате  ли,  че  анализ  “Интегрирана  консервация  на  архитектурно  културно  наследство, 
насочена към устойчиво развитие на територията” би ви бил полезен във вашата дейност? 
8. Мислите ли, че италианските практики биха намерили приложение в българската практика? 
9.  Мислите  ли,  че  въвеждането  на  законодателни  мерки,  като  тези  в  Италия  (данъчни 
облекчения при възстановяване, съблюдаване на правилата, фиксирани в единен наръчник за 
възстановяване) за насърчаване възстановяването на архитектурно наследство и включването 
му в различни дейности от страна на общинските органи биха оказали положително влияние 
върху проблемите тук?  
10. Намирате ли за удачно съставянето на инвентарен списък на архитектурното наследство на 
територията,  включващ  всички  сгради,  а  не  само  тези  от  национално  и  местно  културно 
значение например, който да определя някакви бъдещи действия спрямо сградите?  
11.  Бяхте  ли  запознати  с  подходите  за  интегрирана  консервация  и  изграждане  на  културни 
райони? 
12. Намирате ли ги за приложими у нас? 
13.  Без  значение  как  сте  отговорили  на  предишния  въпрос,  споделете  какво  според  вас  би 
възпрепятствало  или  затруднило  приложението  на  подходите  за  интегрирана  консервация  и 
изграждане на културни райони у нас? 
14. По какъв начин виждате участието на занаятчиите в процеса на възстановяване от  гледна 
точка на:  обучение,  което  те би  трябвало да получат;  знания,  които биха могли да предадат; 
техническо изпълнение? 
15. Дали практическият инструментариум за изследване и оценка на обектите на територията, 
представен  в  анализ  „Добри  практики  в  областта  на  устойчивата  интегрирана  консервация и 
подобряването  на  възможностите  за  заетост  и  управление  на  територията”,  изработен  във 
връзка с дейност 2, е приложим на вашата територия? 
16. Разполагате ли с подобен инструментариум? 
17.  Смятате  ли,  че информацията представена в  посочения анализ относно възстановяване и 
повторно използване на сгради за приложими в ПОО? 
18. Дали концепцията за изграждане на културни райони би могла да подобри икономическото 
състояние на региона? 
19. Дали този тип обучение би подобрил възможностите за заетост в региона сам по себе си? И 
ако НЕ, какво допълнително е необходимо според вас да се предприеме? 
20.  Смятате  ли,  че  обученията  на  кадри  „реставратор изпълнител”  и  „техник  реставратор”  са 
достатъчни и ако НЕ, какъв тип обучение би бил от полза? 
21.  Оценка  на  представените  добри  практики  в  анализ  „Добри  практики  в  областта  на 
устойчивата  интегрирана  консервация  и  подобряването  на  възможностите  за  заетост  и 
управление на територията”: 
22. Намерихте ли сред тях интересни подходи, които бихте използвали? 
23. Моля, запознайте се със структурата на предложената учебна програма. 
Какво мислите за нея? 



                                                                                                                                          
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”  
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Пропускаме ли нещо? 
(от  гледна  точка  на  темите;  от  гледна  точка  на  целите  в  квалификацията;  стурктурата  на 
програмата; от гледна точка на придобиване на конкретни и приложими в практиката знания) 
24.  Проектът  подкрепя  капацитета  за  международно  сътрудничество  на  обучителните 
организации: 
25.  Може  ли  да  се  очаква,  че  резултатите  по  проекта  ще  продължат  да  се  използват  след 
неговото приключване? 
26. Препоръки, предложения? 
 
Обработена  информация  от  събраните  до  момента  интервюта  ще  бъде  представена  в 
синтезиран вид в следващия електронен бюлетин.  


