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Зинев Арт Технологии ЕООД 
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715, България 
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Във  връзка  с  дейност 3  „Трансфер  на  обучителна  програма  за 
предоставяне на услуги в сферата на оценката на културното и 
архитектурно  наследство  на  територията,  квалификация  за 
възстановяване  и  поддръжка  на  местно  архитектурно 
наследство,  базирана  върху  подхода  АРКИЛАНДИЯ, 
възможности  за  използване  на  нови  технологии  за 
организиране на тези услуги” вече е разработена структурата на 
учебната програма  
 
В  рамките  на  въпросната  дейност,  експертите  от  Зинев  Арт  Технологии  и  Консорциум  Дуе  Джаре 
разработиха  структурата  на  учебната  програма  и  вече  попълват  информацията  в  различните  модули. 
Структурата е както следва:  
 
Програма  за  пилотно  обучение  в  областта  на  съхраняването  и  възстановяването  на  архитектурно 
наследство и изграждане на културни райони на територията 
 
Модул 1: „Оценка на архитектурни културни обекти на територията”  
1.1.  Изследване на обектите на територията   
•  Елементи на изследването; 
•  Видове изследвания на архитектурното наследство; 
•  Разлики между урбанистичните изследвания и изследванията на останалите територии; 
•  Времева рамка на изследването; 
•  Проблеми,  свързани  с  времето,  които  следва  да  се  вземат  предвид  при  провеждането  на 
изследване в различните сезони;   
•  Екип, ангажиран с изследването;  
•  Бюджет на изследването на архитектурното наследство;   
•  Управление на проекта за изследване на архитектурното наследство;   
•  Информационни  формуляри,  използвани  в  изследването  на  архитектурното  наследство  на 
територията;   
•  Анализиране на фактите; 
•  Попълване на изследователските форми за всеки един обект. 
 
1.2.  Оценка на архитектурните обекти  
•  Принципи на оценката; 
•  Процедура по оценката; 
•  Критерии за оценка; 
•  Процес на оценяване, формуляри. 
 
Модул 2: „Управление на архитектурните културни обекти на територията” 
•  Изготвяне на SWOT анализ за потенциала на обектите;  
•  Формиране на успешни публично‐частни партньорства; 
•  Изграждане на културни райони на териториите. 
 
Модул  3:  Възстановяване  и  повторно  използване  на  сградите,  архитектурни  културни  обекти  на 
територията  
•  История на архитектурата; 
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•  Елементи на сградите; 
•  Причини за разрушаването на сградите; 
•  Строителни материали; 
•  Сградостроителство; 
•  Методи на реставрация; 
•  Технология на реставрационните работи; 
•  Препоръчителни  и  непрепоръчителни  действия  в  областта  на  реставрацията  на  архитектурни 
обекти; 
•  Сигурност по време на строителните/реставраторските работи. 
 
Модул 4:  Стартиране  на  собствен  бизнес  в  сектора  “Възстановяване  и  реставрация  на  архитектурното 
наследство” 
•  Основаване на собствено предприятие; 
•  Административно и финансово управление на предприятието; 
•  SWOT анализ за целите на бизнес развитието; 
•  Техники и методи за реализация на продукцията; 
•  Информационни и комуникационни технологии; 
•  Комуникация и работа в екип. 
 
 
 

Предстоящо  пилотно  обучение  във  връзка  с  дейност  3 
„Трансфер на обучителна програма” 
 
В  рамките  на месец  септември 2014г.  експерти  от  Зинев Арт  Технологии  ЕООД  предстои да  проведат 
първо  пилотно  обучение,  по  време  на  което  да  бъде  тестван  първоначалният  вариант  на  учебната 
програма.  
Това обучение има  за цел да  тества програмата и да върне  към разработчиците обратна информация 
относно нейната приложимост и ефективност.  
В  обучението  предстои  да  се  включат  поне  20  представители  на  целевата  група  от  категория  1  по 
проекта. 
 
Предвидената програма ще бъде както следва: 
 
Ден 1 ‐ 10:30 – 16:30 
Модул 1: „Оценка на архитектурни културни обекти на територията”  
 
Ден 2 ‐ 10:30 – 16:30 
Модул 2: „Управление на архитектурните културни обекти на територията” 
 
Ден 3 ‐ 10:30 – 16:30 
Модул  3:  Възстановяване  и  повторно  използване  на  сградите,  архитектурни  културни  обекти  на 
територията 
 
Ден 4 ‐ 10:30 – 16:30 
Модул  3:  Възстановяване  и  повторно  използване  на  сградите,  архитектурни  културни  обекти  на 
територията 
 
Ден 5 ‐ 10:30 – 16:30 
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Модул 4:  Стартиране  на  собствен  бизнес  в  сектора  “Възстановяване  и  реставрация  на  архитектурното 
наследство” 
 
При желание и интерес от  страна на местни обучители,  те могат да  се включат в програмата,  за да  се 
запознаят с нейното съдържание и да я тестват.  
 
Веднага след пилотното обучение, във връзка със заявен интерес от страна на местни лица, експертите 
от Зинев Арт Технологии ще проведат още един информационен семинар в гр. Горна Оряховица, област 
Велико  Търново.  Семинарът ще  бъде  за  сметка  на  Бенефициента,  извън  бюджета  на  проекта,  поради 
което ще бъде проведен в рамките на деня, следващ края на пилотното обучение.  
 
 

Уточнени  разменни  визити  във  връзка  с  предстоящото 
изпълнение  на  дейност  5  по  проекта  „Обмен  на  програмни  и 
проектни  ръководители,  екип,  обучители  и  обмен  на  опит  на 
място” 
 
 
През  месец  ноември  2014г.  предстои  да  бъде  реализирано  посещение  в  България  от  страна  на 
представители на партньора Консорциум Дуе Джаре. Срещата ще се състои в гр. Велико Търново, като 
на нея ще бъдат поканени да вземат участие представители на местни обучаващи организации.  
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За януари 2015г.  е  предвидено насрещното  посещение на  група от  България  в  Сардиния –  Бареса и 
Каляри.  Срещите  имат  за  цел  да  продължат  по‐широко  и  да  задълбочат  дискусията  относно 
приложението на учебната програма и постигнатите ефекти и развитие в двете партньорски страни.  
 

 
 

 


