
Списък на членовете на Общото събрание 

 на  

СДРУЖЕНИЕ “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО”  

 

 

Официален представител на г-жа Ирина Бокова - Генерален директор на 

ЮНЕСКО в сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно 

наследство в югоизточна европа под егидата на Юнеско“ е г-жа Вероник Дож -  

директор на сектор „Култура“ в ЮНЕСКО, офис Венеция.  

 

Албания, представлявана от г-жа Еранда Бедали, експерт по нематериално културно 

наследство, Дирекция „Стратегическо планиране на културното наследство и 

многообразие“ към Министерство на културата на Албания. 

 

Армения, представлявана от г-жа Йеранухи Маргарян – заместник директор  

на Дирекция “Културно носледство и фолклорни занаяти” към Министерство на  

културата на Армения.   

 

Бивша Югославска Република Македония, представлявана от г-жа Велика 

Стойкова-Серафимовска – изследовател етномузиколок към Институт за фолклор 

„Марко Чепенков“, Скопие. 

 

Босна и Херцеговина, представлявана от г-жа Бериса Мехович – старши съветник 

на Федеративното Миниистерство на културата и спорта на Босна и Херцеговина и  

г-жа Мария Радакович, старши куратор в музей „Козара“, гр. Прижедор, Република 

Сръбска. 

 

България, представлявана от следните организации: 

Национална комисия за ЮНЕСКО – България, представлявана от Г-жа Мария Донска – 

Генерален Секретар на Национална комисия за ЮНЕСКО и Председател на 

изпълнителния съвет на Регионалния център. 

Министерство на културата, представлявано от  Доц. Д-р Венцислав Велев – директор 

на отдел „Регионални дейности“ в Дирекция "Международни и регионални дейности" 

на Министерството на културата. 

Министерство на външните работи, представлявано от г-н Владимир Миланов.  

Българска академия на науките, представлявана от Професор Д-р Ирена Илиева.  

„Международна асоциация на националните фолклорни федерации“, представлявана от 

Проф. Стоян Денчев – почетен председател на „Съюз на народните читалища“. 

 

Грузия, представлявана от г-жа Марина Тактакишвили – главен специалист в 

областта на инвентаризация и документация на културното наследство. 

 

Гърция, представлявана от г-жа Стравула Фотопуло – директор на  дирекция 

„Модерни културни достижения и нематериално културно наследство“ към 

Министерство на културата, образованието и религиите на Гърция. 

 



Кипър, представлявана от г-жа Антигони Полиники – Секретар на Национална 

комисия за ЮНЕСКО – Кипър. 

   

Република Молдова – представлявана от Д-р Варвара Бузила – председател на 

Национална комисия за нематериално културно наследство на Република Молдова. 

 

Румъния, представлявана от Акад. Събина Испас – фолклорист, директор на 

Институт за етнография и фолклор „С. Браилою“, Румъния. 

 

Словения  - представлявана от г-жа Божана Рьогел-Шкафар, директор на „Словенски 

Етнографски музей“ към Министерство на културата на Словения. 

 

Сърбия, представлявана от Д-р Мирослава Лукич-Крстанович - старши научен 

сътрудник на “Института по етнография SASA“ и координатор на съвместни проекти 

на „Институт по етнология, фолклор с Етнографски музей“ при Сръбска Академия на 

науките. 

 

Турция, представлявана от Проф. Йоджал Огюз - Председател на Национална 

комисия за ЮНЕСКО – Турция. 

 

Хърватия, представлявана от г-жа Весна Паскутини – Юрага, старши експерт 

съветник-консерватор в дирекция „Съхранение на културното наследство и 

консервация“ в град Вараждин към Министерство на културата на Хърватия.  

 

Черна гора - представлявана от г-жа г-жа Милица Николич, Министерство на 

културата на Черна гора.  


