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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 подготвиха, организираха и 
проведоха пилотно обучение в гр. Велико Търново в периода 6-10 септември 2014г. За целите на 
обучението бе използвана учебна зала, компютърен кабинет, в Младежкия дом в гр. Велико Търново. 
Целта на пилотното обучение беше да запознае представителите на целевата група от този район с 
постигнатото до този момент по проекта в областта на изследването на културно-архитектурните обекти 
на територията и практиките по възстановяването на архитектурно наследство и изграждане на културни 
райони на територията, както и да се тества изработената обучителна програма. Пилотното обучение 
целеше още да получи обратна връзка, мнения, съвети и препоръки за внедряване на обучение по 
възстановяване на архитектурни ресурси в системата на професионалното обучение в България. 
 
Представените теми бяха както следва: 
A. „Оценка на архитектурни културни обекти на територията” – ден първи (6-ти септември 2014г.) 
B. „Управление на архитектурните културни обекти на територията” – ден втори (7-ми септември 2014г.) 
C. „Възстановяване и повторно използване на сградите, архитектурни културни обекти на територията” – 
ден трети и ден четвърти (8-ми и -9ти септември 2014г.)  
D. „Стартиране на собствен бизнес в сектора “Възстановяване и реставрация на архитектурното 
наследство” – ден пети (10-ти септември 2014г.) 
 
Всички обучителни и презентационни материали бяха оформени като такива от обучител д-р Миглена 
Молхова-Владова от Зинев Арт Технологии ЕООД, която изцяло представи модули едно и две, а в 
представянето на модули три и четири, поради спецификите и необходимия конкретен технически опит, 
бе подпомогната съответно от инж. Нели Генова (завършила специалност „Промишлено и гражданско 
строителство” в УАСГ, с педагогическа правоспособност, в момента преподавател в Професионална 
гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето”) и Зорница Станева от Зинев Арт Технологии ЕООД.  
 
Обучението стартира с презентация по Модул 1 „Оценка на архитектурни културни обекти на 
територията”. В рамките на първия ден на пилотното обучение участниците бяха запознати с елементите 
на изследването на обектите на територията; видовете изследвания на архитектурното наследство; 
разликите между урбанистичните изследвания и изследванията на останалите територии; 
информационните формуляри, използвани в изследването на архитектурното наследство на 
територията; принципите, критериите и процедурите по оценката на архитектурните ресурси.  
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Пилотното обучение продължи с представяне на Модул 2 „Управление на архитектурните културни 
обекти на територията”. В рамките на втория ден от обучението присъстващите бяха запознати със 
същността на управлението на архитектурните обекти на територията; с ползите от опазването и доброто 
управление на архитектурните обекти; с начините и практиките по включване на местното население в 
дейностите по консервация и съживяване на архитектурните обекти. Внимание в този учебен ден бе 
отделено и на моделите на изграждане на културни райони на териториите, на които са налице обекти 
на културното архитектурно наследство, видовете културни райони и включването на архитектурните 
обекти в туристически дейности. Темите, които в рамките на модул 2 предизвикаха най-голям интерес от 
страна на обучаемите бяха изготвянето на SWOT анализ за потенциала на обектите и формиране на 
публично-частни партньорства (ПЧП) за целите на управление на архитектурните обекти. В рамките на 
тези въпроси бяха разгледани конкретни примери от Европа и света, след което бяха разиграни 
примерни анализи за обекти във Велико Търново, които участниците познават и за които трябваше да 
изработят примерна SWOT матрица и да изберат подходящ модел на ПЧП за управлението на този 
обект. Част от участниците в пилотното обучение помолиха да им бъде изпратена и допълнителна 
информация по тези въпроси. 

  
 
В рамките на ден 3 и 4 от пилотното обучение вниманието на участниците беше насочено към 
възстановяване и повторно използване на сградите, архитектурни културни обекти на територията. Този 
модул се фокусира върху фактическата реставраторска работа по сградите и се занимава с отделните 
елементи на сградите, причините за разрушаването на сградите, строителните материали и 
сградостроителство, методите на реставрация; технологията на реставрационните работи, 
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препоръчителните и непрепоръчителните действия в областта на реставрацията на архитектурни обекти, 
сигурността по време на строителните/реставраторските работи. 

  
  

  
 
Последният модул в програмата на пилотното обучение бе насочен към стартиране на собствен бизнес в 
сектора “Възстановяване и реставрация на архитектурното наследство”. Този модул се фокусира върху 
изготвянето на бизнес план и предпроектно проучване (проучване на реализируемостта на проекта), 
отраслов анализ, стратегическо планиране.  
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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 шести семинар в гр. Горна 
Оряховица. 
Семинарът бе проведен на 11-ти септември 2014г., в учебна зала 202 на офис център „Иван Вазов 3”, гр. 
Горна Оряховица. Семинарът беше заявен от заинтересован представител на Община Горна Оряховица 
по време на срещата с представители на целевите групи, проведена на 2-ри април 2014г. във Велико 
Търново. Целта на информационното събитие беше да запознае представители на целевата група от 
района на община Горна Оряховица – най-вече младежи в риск от изключване и безработни – с 
постигнатото до този момент по проекта, с визията за обучителната програма в областта на 
съхраняването и възстановяването на архитектурно наследство и изграждането на културни райони на 
територията, както и да получи обратна връзка, мнения, съвети и препоръки.  
 

  
 
На 11-ти септември Зорница Станева даде интервю за БНР по телефона. Тази възможност за 
разпространение на информация за проекта бе финансирана от бюджета на ДО, не от бюджета на 
проекта.   
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По време на първата разменна визита във връзка с 
предстоящото изпълнение на дейност 5 по проекта „Обмен на 
програмни и проектни ръководители, екип, обучители и обмен 
на опит на място” на 12-ти ноември 2014г. в гр. Велико Търново 
предстои да бъде организирана и проведена заключителната 
конференция по проекта. 
 
 
Срещата, която предстои да се проведе в рамките на дейност 5, ще се състои в периода 10-13 ноември в 
гр. Велико Търново, като на 12-ти ноември в хотел Панорама за представители на медиите, местни 
заинтересовани лица, обучаеми, участници в семинарите за област Велико Търново и самите партньори, 
ще  се проведе конференция за представяне на резултатите от проекта.  
Всички заинтересовани са поканени.  
За повече информация се обръщайте към екипа по проекта.  
 
 

 


