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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 последните две от 
посочените пет точки - във Видин и Враца.   
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, 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. Враца на 29 април 2014г., като беше 
отворен за участници от областта. Предвидената дискусия и оценка на примерната учебна програма от 
страна целевите групи премина успешно и ползотворно. От изказаните мнения стана ясно, че 
участниците осъзнават необходимостта от предприемане на мерки и действия в посока възстановяване 
и опазване на архитектурното и културно наследство. Те изцяло приветстват интегрирането на нови 
подходи за развитие и управление на територията на област Враца, и не само, които да се базират на 
опазването, съхраняването и възстановяването на архитектурното наследство. Те също така усещат и 
нуждата от подготвен човешки ресурс, който да приложи в реална среда успешните в европейски 
контекст практики. Под подготвен човешки ресурс може да се разбира както хора с управленски и 
административни познания за прилагане на подходи, така и хора, с чисто практически познания в 
областта на възстановяването и поддръжката на архитектурното наследство на съответната територия. 
Ето защо в учебната програма за обучение в областта на съхраняването и възстановяването на 
архитектурно наследство и изграждане на културни райони на територията и по-конкретно в самото 
предстоящо обучение, участниците видяха една чудесна възможност за придобиване на необходимите 
знания и умения за качествено възстановяване на културно наследство и за създаване на дългосрочна 
заетост.  
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Вторият семинар бе организиран на следващия ден – 30 април 2014г., в град Видин. Близостта на двете 
населени места Враца и Видин продиктува организирането на двата семинара в два последователни 
дни. Дискусията във Видин бе не по-малко емоционална и заредена с идеи и предложения от тази във 
Враца, особено като се има предвид принципно подобрената достъпност на района от гледна точка на 
втория мост над река Дунав и новата пътна инфраструктура.  
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Първа информационна статия по проекта – кн. 3, 2014г. на 
списание „Професионално образование”, Национално 
издателство „Аз Буки” 
 
В рамките на месец май 2014г. експерти от Зинев Арт Технологии ЕООД оформиха и успешно предадоха 
за печат към издателство „Аз Буки” първата информационна статия по проекта.  
Електронния вариант на списанието можете да намерите на този линк: 
http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents. 
След публикуване на свободно достъпната е-версия на книжка №3, ще можете да се запознаете със 
съдържанието на статията.  
Електронни варианти на статията са публикувани също така на сайта на проект „Умения Аркиландия”: 
http://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати/. 
За да направим информацията колкото е възможно по-широко достъпна и ползваема, статията е 
изготвена освен на италиански и на английски език. По този начин потенциалната аудитория се 
разширява значително.  
 
 
 
 

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” 
 
Към 14 юни 2014г. екипът по проекта е извършил 20 интервюта с експерти от 5-те целеви региона в 
България, а именно: 2 в Ловеч, 2 в Тетевен, 7 във Велико Търново, 7 във Враца и 2 във Видин.  

http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents
http://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати/


                                                                                                                                         
   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   

Почти пълно е единодушието от страна на интервюираните, че на българския трудов пазар съществува 
необходимост от специалисти в областта на възстановяването на архитектурното наследство – 19 от 20 
отговорили. Някои от отговорилите са крайни и смятат, че липсват специалисти, познаващи и 
използващи традиционни технологии на работа и че се разчита на стари и самоуки майстори. Според 
други има нужда от кадри както в образователните нива (чрез магистратури), така и като изпълнители на 
обектите на място.  
Според един единствен интервюиран в България има достатъчно архитекти, конструктори и възпитаници 
на техникуми и професионални гимназии.  
 
Едва двама от запитаните казват, че архитектурното наследство е добре поддържано в техния регион. 
Повечето споделят, че макар да има сгради в добро състояние, съществуват и много занемарени, дори 
рушащи се, като отчитат също така и наличието на лоша инфраструктура. Според други нормативната 
база е предпоставка за обърканост, безхаберие, немара и препятствия пред заинтересованите 
собственици на ПК, като освен това липсва цялостна местна стратегия.  
 
Въпросът, отнасящ се до дейностите, свързани с архитектурно наследство (възстановяване, поддръжка, 
културни дейности – т.е. добавяне на културна стойност), а именно дали са достатъчни или недостатъчни 
обединява всички интервюирани, които посочват отговор „Недостатъчни” – на национално ниво и силно 
възпрепятствани. Някои от отговорилите коментират, че това се дължи на големи пропуски в 
законодателството, доминирано понастоящем с функции само от държавните институции, на това, че за 
поддръжка се отделят малко средства и че няма перспектива в културните дейности. Всичко е 
епизодично.  
 
Според повечето (14 от отговорили 19) техният регион не разполага с достатъчно подготвени кадри в 
областта на поддръжката и управлението на архитектурното наследство. Само един се колебае и 
споделя, че „и да, и не – има подготвени кадри като проектанти и по-малко като физически лица 
изпълнители – майстори”. Повечето от запитаните (17) казват, че в техния регион има налични 
потенциални кадри, които биха могли да бъдат обучени в тази посока. 
 
Почти пълно единодушие относно въпроса „Смятате ли, че възстановяването, поддръжката и добавянето 
на културна стойност към обекти от региона би подобрило в дългосрочен план икономическото 
състояние на територията?” – 18 ДА. Повечето го свързват с възможностите на културния туризъм и 
оживяването на обектите, което носи икономически ползи, със социализацията на паметниците на 
културата и превръщането им в клубове, домове по култура, социални предприятия и други подобни.  
 
18 от интервюираните смятат, че анализ “Интегрирана консервация на архитектурно културно 
наследство, насочена към устойчиво развитие на територията” би им бил полезен в тяхната дейност, а 
някои от обосновките как точно би им бил полезен са дадени по-долу: 
„Като организация за обучение (ПОО).” 
„Интегрираната консервация като концепция е изключително издържана и логична.” 
„При съставянето на планове за развитие на общините и устройство на територията.” 
„При подготовката на програми за обучение не само на „реставратори”, но и на специалисти ВиК, 
„ел. инсталации”, „пътни строители”, озеленители и други.” 
„Да, анализът би бил ценен помощник при провеждане на обучения с подобна тематика.” 
„Дейността ми е свързана с проектиране и това категорично е начин за работа в обстановка на 
криза и липса на инвестиции.” 
„Свързана е с работата ми върху археологическото наследство.” 
 
Всички, които отговарят на въпроса „Мислите ли, че италианските практики биха намерили приложение 
в българската практика?” са единодушни и дават положителен отговор, но при определена промяна на 
начина на работа и нормативната рамка, при законодателни промени в образованието в сферата на 
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културното наследство, при достатъчно дълъг период от време и предварителна разяснителна дейност 
сред населението, при промени в дългосрочната политика на общините. 
 
Що се отнася до ефективността на 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, всички интервюирани дават утвърдителен отговор, 
че такива са необходими, но не свързани с данъчните облекчения. По-скоро други стимули или санкции. 
Един от запитаните допълва, че към момента най-осезаемо се усеща липсата на синхрон между 
политиката на общината, областта и държавата и специалистите по ускоряване „социализацията” на 
архитектурното наследство.  
 
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 е счетено за удачно от 19 от отговорилите. Според тях то би било 
изключително полезно и улесняващо работата по и с обектите и тяхната поддръжка.  
  
Част от интервюираните (13 от 20 отговорили) споделят, че са били запознати с подходите за 
интегрирана консервация и изграждане на културни райони. Почти всички – 19 от 20 – ги намират за 
приложими у нас с някои корекции и конкретика за тази специфична дейност и при синхронизиране с 
държавното законодателство.  
 
Запитани какво според тях би възпрепятствало или затруднило приложението на подходите за 
интегрирана консервация и изграждане на културни райони у нас отговорите, които интервюираните 
дават най-общо са следните: 
„Липсата на цялостна държавна политика относно културните архитектурни ценности.” 
„Законодателството; правомощията на общините; финансирането на тези дейности.” 
„Тромавата процедура по разрешаване на конкретни интервенции.”  
„Централизираната (концентрирана) система за описване на КН и липсата на участие от страна на 
общините и регионални звена.”  
„Липсата на нормативна уредба за публично-частните партньорства.” 
„Висока бюрокрация; недобре определената законова рамка.” 
 
Всички са единодушни, че занаятчиите трябва да участват в процеса на възстановяване, защото трябва 
да предадат своите знания на младото поколение, подчинявайки придобитите във времето знания и 
умения на каузата за подготовка на младите и възпитаване на култура и вкус към запазване на 
историческата даденост, без „чалгирането” и модернизирането й. 17 от всички интервюирани смятат, че 
занаятчиите следва да получат специализирано обучение в областта на възстановяване на архитектурно 
наследство.  
 
Според 17 от интервюираните 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” е приложим на тяхната 
територия при добро желание и организация особено за сгради – културни ценности. 14 от отговорилите 
заявяват, че не разполагат с подобен инструментариум. Според други: „Частично да, за оценка и 
анализ, за стойността на културно-архитектурното наследство за 5-6 квартала от Стария град.” 
„В община Велико Търново още от 1983г. има създадена практика по оценка на тези обекти.”  
„Разполагаме с база данни на фирми от региона, която би могла да бъде използвана.” 
„Да, но смятам, че има още върху какво да се работи в тази насока.” 
„Да – доколкото е свързан с недвижимото археологическо наследство.” 
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Според 17 от отговорилите информацията, представена в посочения анализ относно възстановяване и 
повторно използване на сгради е приложима в ПОО.  
 
Почти всички (19 от 20) отговарят, че концепцията за изграждане на културни райони би могла да 
подобри икономическото състояние на техния регион, защото би довела до логичната обвързаност 
между сграден фонд и културни дейности, до създаване на нова и добра среда за обитаване и ползване 
на района, което ще доведе до увеличаване на туристическия поток и развитие на икономическото 
състояние.   
 
Отново 19 казват, че този тип обучение би подобрил възможностите за заетост в региона сам по себе си. 
Всички допълват, че е нужно финансово обезпечаване от една страна и закон, определящ задължение за 
поддръжка на сгради паметници на културата, от друга. Нужна е определено инструментална подкрепа, 
както и разширяване на възможностите за строителна намеса в обекти, архитектурни паметници.  
 
Що се отнася до въпроса за обученията на кадри „реставратор изпълнител” и „техник реставратор” и 
дали ще са достатъчни, отговорите са разнопосочни. 10 казват, че са достатъчни, 6 казват – не и 
допълват, че като за начало може и да биха били, но ще е добре да има проследяване на реализацията 
на тези кадри, за да се види доколко ефективно е обучението и доколко то отговаря на реални 
икономически нужди.  
 
Оценките на представените добри практики в анализ „Добри практики в областта на устойчивата 
интегрирана консервация и подобряването на възможностите за заетост и управление на територията”, 
които дават интервюираните са в следния дух: 
„Добър пример, вдъхновяващ!” 
„Смятам, че от всяка от тях може да се извлече нещо полезно за българската практика.” 
„Впечатлен съм най-вече от възстановяването на историческия център на Валенсия и обединената 
система на Нюкасъл и Гейтсхед.”  
„Това може да подпомогне решаването на проблемите етапно.” 
„Отлично представяне!” 
„Отлично, добре е представена работата на различни държави и може да послужи като добра 
практика за реализиране в България.” 
„Нагледна информация за постиженията в изграждането на устойчива интегрирана консервация на 
архитектурно наследство с отлични възможности за икономическо развитие.” 
 
16 потвърждават, че са открили за своята работа интересни подходи, които биха използвали. 
 
Що се отнася до предварителната структура на предложената учебна програма коментарите са: 
„Изцяло покрива очакванията ми.” 
„Мисля, че е добра. Може би от гледна точка на темите трябва да се помисли дали всички са удачни 
за целева група безработни – например оценка.” 
„Програмата изглежда добре оформена. След тестването й ще стане ясно какви нужди от промени 
има.”  
„Програмата е възможна, но за пълна полезност ще е необходима подкрепа със законови изменения.” 
„Необходима е по-голяма диференциация и модулно обучение.” 
„За определеното време – тематиката и структурата са добре подбрани. Не са достатъчни за 
пълно практическо приложение.” 
„Имайки предвид, че обучението е пилотно, предложената учебна програма е достатъчна. 
Впоследствие би могло да се мисли в посока на въвличане в дейностите и на строителни компании с 
оглед осигуряване на стаж / практика по специалността и прилагане на придобитите умения и 
знания в практиката. Броят учебни часове може да се увеличи.” 
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„Смятам, че програмата е изчерпателна като структура, но малка като продължителност. 
Надявам се да последва допълнително обучение.” 
„Програмата е написана добре, засегнатите теми са доста интересни и предлагат получаване на 
доста задълбочени знания по дисциплината.” 
 
Всички отговорили заявяват, че проектът подкрепя капацитета за международно сътрудничество на 
обучителните организации – определено насърчава работата на международни групи в една и съща 
посока и с общи цели и че като обучаващи организации биха се включили във всички последващи 
дейности по проекта. 
 
На въпроса дали може да се очаква, че резултатите по проекта ще продължат да се използват след 
неговото приключване – 18 отговарят утвърдително и допълват, че планират да участват в устойчивостта 
на проекта в бъдеще и че е необходимо той да продължи.  
„Това е като нов старт за повдигане на статута на темата по опазване на културното и 
историческо наследство и подобряване на реализацията й, който зависи от всички участници.” 
Някои от дадените към екипа препоръки, предложения: 
„Да не се отстъпва от планираното и установеното като съществено важно за развитие.” 
„Да се работи по 2 модула, например дейности – образование, обучение, оценка и дейности по 
възстановяване и популяризиране на КН.”  
„Да бъдат разработени съвременни проекти с община Велико Търново и частни инвеститори.”  
„Задължително – втори етап на проекта!” 
„Във връзка с ефективната реализация на проекта да се предвиди интензивно обучение по 
професиите „реставратор-изпълнител” и „техник-реставратор” за участниците в дейностите.”  
„Дискурс и разпространение на информацията за проекта и добрите практики на по-високо ниво.”  
„Нямам препоръки – работата по проекта говори сама за себе си. Отлична презентация!” 
 
 
 

Представяне на проекта в рамките на международна научно-
практическа конференция на тема „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. 
Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие.” – 
5 юни 2014г., КК Слънчев бряг 
 
Във връзка с конференцията експертите от ЗАТ изготвиха материал, който да бъде включен в книжката с 
доклади от конференцията, но освен това и презентация, която бе изнесена пред аудиторията от 
Зорница Станева.  
В конференцията участваха представители на много обучаващи организации от България, както и 
университетски преподаватели и политици.  
По време на кафе-паузата, следваща изнасянето на презентацията за „Умения Аркиландия”, участващите 
в конференцията представители на ЗАТ – Зорница Станева и Миглена Молхова-Владова – бяха 
поздравени за инициативата, а интерес за ангажиране с дейностите по проекта бе заявен от много от 
присъстващите участници.  
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Сред участниците в конференцията бяха представители на Център за креативно обучение, представители 
на Технически университет – София, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Университет за 
национално и световно стопанство, Тракийски университет, както и Национален институт по геофизика, 
геодезия и география към БАН. 


