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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” – проведено второ пилотно 
обучение във Враца! 
 
В рамките на въпросната дейност, експертите от Зинев Арт Технологии подпомогнаха Врачанската 
търговско-промишлена палата в организирането на пилотно обучение за представители на целевата 
група по проекта на територията на гр. Враца. За целта те подготвиха обучителни и информационни 
материали за 15 души. Събитието се проведе в периода 12-13 ноември 2014г. в зала на Дом на културата 
в гр. Враца. Самото обучение беше организирано с модулна програма, времево разпределена в рамките 
на 2 дни от 10:30 до 16:30 часа. Неговата основна цел 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 също така 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: 

1. „Оценка на архитектурни културни обекти на територията”  
2. „Управление на архитектурните културни обекти на територията”  
3. „Възстановяване и повторно използване на сградите, архитектурни културни обекти на 
територията”  
4. „Стартиране на собствен бизнес в сектора “Възстановяване и реставрация на архитектурното 
наследство” 

 
Всички обучителни материали бяха оформени като такива от експерт методист Зорница Станева от Зинев 
Арт Технологии ЕООД, а презентационните материали бяха подготвени и представени на база на 
модулите от квалифициран обучител г-жа Галина Пешовска.  
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През цялата продължителност на обучението лекторът даваше възможност на обучаемите да стартират 
дискусия, да задават въпроси и да коментират представената информация.  
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 гр. Враца и 
региона около него и не само такива, 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.  
Представителите на целевата група споделиха с експертите редица примери в областта на доброто 
управление на архитектурните културни обекти от територията на община Враца, като например 
Куртпашовата кула и Кулата на Мешчиите, които са основа за съживяване на населеното място и 
привличането на множество туристи. Един от участниците споделя, че би искал да види реставрирана 
крепостта „Августа” в село Хърлец , като е готов лично да помогне за това начинание. Учителка, взела 
участие в обучението, пък предлага преминалите обучението хора  да бъдат включени в база данни с 
цел да бъдат използвани като работна сила при реставриране на архитектурни обекти. 
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По време на разменна визита във връзка с изпълнението 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 бе организирана и 
проведена заключителната конференция по проекта. 
 
Срещата между представители на екипите на двете партньорски организации и местни заинтересовани 
лица, проведена в рамките на дейност 5, се състоя в периода 10-13 ноември в гр. Велико Търново. В нея 
участие взеха Джовани Иломеи, Лино Дзеда и Роберта Мускас от Консорциум Дуе Джаре, Тодорка 
Павлова от Дружество „Мисъл”, Миглена Молхова-Владова и Зорница Станева от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и преводачът на групата – Надежда Тодорова-Стоянова от Стелкер ООД.  
 

  
 
Обсъждането на включените в програмата теми и въпроси беше съчетано с посещение на културно- 
архитектурни обекти в гр. Велико Търново – старт от къщата с Маймунката, преминаване по 
Самоводската чаршия, посещение на Царевец и църквата „Св. Четиридесет мъченици”, както и на хан 
„Хаджи Николи” -  блестящ пример за възстановен и съживен ансамбъл. 
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Във времевите рамки на разменната визита, 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, бе организирана и проведена конференция за представяне на резултатите от проекта. 
Конференцията обхвана следните теми и представяния: 
«Представяне на проект 'Умения Аркиландия' и на реализираните дейности» - Зорница Станева, 
координатор на проекта от името на Зинев Арт Технологии ЕООД 
«Стратегии за развитие и културни политики: 20 години опит на Консорциум Дуе Джаре» - Лино 
Дзеда, президент на Консорциум Дуе Джаре 
«'Аркиландия' в Сардиния – корените на подхода и неговото продължение/развитие днес» - Роберта 
Мускас, експерт към Консорциум Дуе Джаре 
«Други добри практики в областта на развитието на еволюирали културни региони» - Миглена 
Молхова-Владова, експерт към Зинев Арт Технологии ЕООД 
«Коментари, препоръки, съвети, получени от представителите на целевите групи по време на 
семинари и интервюта» - Зорница Станева, координатор на проекта от името на Зинев Арт Технологии 
ЕООД 
«Разработената в рамките на 'Умения Аркиландия' учебна програма» - Миглена Молхова-Владова, 
експерт към Зинев Арт Технологии ЕООД 
«Пилотно обучение с разработената програма – ключови моменти, коментари, препоръки, 
възможности» - Зорница Станева, координатор на проекта от името на Зинев Арт Технологии ЕООД 
«Оценка от страна на екипа на Консорциум Дуе Джаре» - Джовани Иломеи, експерт по проект 
“Умения Аркиландия” към Консорциум Дуе Джаре. 
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В периода 21-25 януари 2015г. в Сардиния ще бъде проведена насрещна визита на група от България, 
включваща представители, както от страна на екипа по проекта, така и на целевите групи от част от 
целевите региони по проекта.  
Резултатите от визитата ще бъдат представени в последния информационен бюлетин в рамките на 
изпълнението на проекта, който ще публикуваме в края на месец  януари 2015г.  


