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За да постигне по-добри резултати в работата си през 2014 година Регионалният център ще 
положи усилия да прилага следните принципи на работа: 

 

 Да включва всички страни от региона в своите дейности; 

 Да включва представители от различни заинтересовани организации – национални и местни власти, 
научни организации и университети, гражданско общество и частен сектор, както и самите общности и 
носители; 

 Да насърчава равнопоставеното участие на мъже и жени, както и на маргинализирани и уязвими 
групи; 

 Да стимулира участието на млади хора; 

 Да събира и разпространява актуална информация за инициативите и политиките, свързани с 
нематериалното  културно наследство с ЮИЕ; 

 Да оценява и анализира резултатите от планираните дейности чрез регулярен мониторинг и оценка; 
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ДЕЙНОСТ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЮНЕСКО 

РЕЗУЛТАТ  1: ПОВИШЕНИ НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА  

1. Семинар с екипа на Регионален Център София 
за прилагането на Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство (2003) 

В рамките на глобалната стратегия за изграждане 
на капацитет за прилагането на Конвенцията за 
опазване на нематериалното културно наследство 
(2003), ще се организира 5 –дневен семинар в град 
София, България.  

Целта на семинара е да се подобри разбирането на 
Конвенция 2003 от екипа на Регионалния център в 
София, както и от ключови партньори на 
национално ниво. Очакваните участници са: екипът 
на Регионалния център, представители на 
съответните администрации на национално ниво, 
експерти, членове на БАН, НПО и носители на НКН. 
Семинарът ще бъде воден от двама опитни 
обучители от ЮНЕСКО. 

Очаквани резултати: 

По-задълбочено разбиране и 
прилагане на Конвенция 2003 от 
екипа на Регионален Център София и 
ключови партньори; 

 

Индикатори за изпълнение на 
ЮНЕСКО/Очаквани резултати на 
ЮНЕСКО: 

R-2:Брой на подкрепените Държави–членки 
използващи повишени човешки и 
институционални ресурси за НКН и 
интегриране на НКН в националните 
политики.  

R-3: Процент от обучени от ЮНЕСКО жени – 
културни професионалисти, които 
допринасят за процесите на вземане на 
решение в областта на културата на 
национално ниво. 

04-1:Брой на Държавите–членки с 
повишени институционални ресурси 
(министерства, институти, НПО, 
университети, НКН общности), особено в 
Африка. 

04-2: Брой от водени от ЮНЕСКО семинари 

и програми за изграждане на капацитет, 

които повишават вниманието към 

2. Семинар с национални експерти от 
Североизточна България  за прилагане на 
Конвенцията за опазване на нематериалното 
културно наследство  

Семинарът цели да повиши капацитета на ключови 

Очаквани резултати: 

1)Повишено познаване и разбиране  
на Конвенция 2003 и прилагането й 
от ключови експерти в Североизточна 
България;  
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експерти от Североизточна България за прилагане 
на Конвенцията за опазване на нематериалното 
културно наследство (2003).  

На семинара ще бъдат обучени около 20 експерти, 
представители на читалища, музеи, специализирана 
администрация в областта на културата, както и 
представители на НПО и носители на НКН от 
Североизточна България. Семинарът ще се проведе 
в град Русе или град Варна в рамките на пет дни и 
ще бъде воден от двама обучители от мрежата на 
ЮНЕСКО.  

2)Повишен капацитет на местните 
власти, НПО, читалища и носители на 
нематериално  културно наследство 
от Североизточна България.  

принципите за равенство на половете, 

особено за ролята на жената в НКН. 

05-1:Брой на  подкрепени Държави-членки, 
които имат повишени човешки ресурси. 

05-2:Брой лица, обучени в областта на 
нематериалното културно наследство; от 
които  брой такива обучени в Африка. 

05-3: Засилен баланс между половете сред 
експерти / участници в семинари за 
човешки и институционален капацитет. 

3.  Работна среща за повишаване на капацитета 
на обучители от Източна Европа и Централна 
Азия 

Семинарът е продължение на проведените две 
работни срещи във връзка с глобалната стратегия 
за изграждане на капацитет в Пекин (Ноември, 
2012) и Куско (Септември, 2013). 

Девет обучени от ЮНЕСКО обучители от Европа и 
Централна Азия и шест представители от 
Централата и регионалните бюра на ЮНЕСКО ще 
вземат участие в семинара. Експертите от екипа на 
Регионалния център в София ще участват като 
наблюдатели. Семинарът ще се проведе в град 
София, България. 

Целта на семинара е да се направи преглед и оценка 
на напредъка по изпълнението на глобалната 
стратегия за изграждане на капацитет на ЮНЕСКО в 
Източна Европа и Централна Азия и да се повиши 

Очаквани резултати: 

1)Извършена оценка на напредъка по 
изпълнението на глобалната 
стратегия за изграждане на капацитет 
в Източна Европа и Централна Азия; 

2)Актуализирани и надградени  
капацитети за обучение на 
обучителите на ЮНЕСКО; 

3)Споделени добри практики и 
научени уроци от прилагането на 
глобалната стратегия за повишаване 
на капацитет; 

4)Засилена комуникация и работа в 
мрежа между обучителите от Европа 
и Централна Азия; 
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капацитета за обучение  на обучителите, най-вече в 
областта на новите или актуализирани обучителни 
модули относно създаването на регистри, 
равнопоставеност на половете и плановете за 
опазване. Обучителите ще имат възможност да 
споделят придобития опит и препоръките си за 
подобрение.  

РЕЗУЛТАТ 2: ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕФЕКТИВНА МРЕЖА 

1.Обсерватория за политики, свързани с 
нематериалното културно наследство 

Основната цел на Обсерваторията е да предостави 
изчерпателна информация за политиките, свързани 
с НКН на страните от Югоизточна Европа. 
Следвайки препоръките на Конвенция 2003, 
държавите–страни полагат усилия да развият 
нормативната си и институционална 
инфраструктура и да повишат капацитета си в 
областта на НКН. За тази цел Обсерваторията ще 
събира, наблюдава и анализира развитието на 
политиките и дейностите в областта на НКН в 
региона. Събраната информация ще бъде 
представена в онлайн база данни, която ще 
съдържа национални стратегически и нормативни 
документи, както и анализи и проучвания по 
конкретни теми.  Споделянето на добри практики и 
информация ще насърчи оптимизирането и 
адаптирането на политики,свързани с НКН, ще 
повиши експертния капацитет и ще спомогне за 
прилагане на  по-ефикасни и ефективни мерки за 
опазване НКН. 

Очаквани резултати: 

1)Създаден и работещ Наблюдаващ 
комитет на Обсерваторията;  

2)Определени контактни точки на 
Обсерваторията и регулярна и 
активна обмяна на информация; 

3)Създадена и оперативна онлайн 
база данни с информация за 
политиките, свързани с 
нематериалното  културно 
наследство в региона; 

4)Събрани и представени в база 
данни национални стратегически и 
нормативни документи, регистри и 
други, отнасящи се до политиките в 
областта на нематериалното  
културно наследство; 

5)Укрепване на съществуващата 
мрежа от експерти в областта на 

Индикатори за изпълнение на 
ЮНЕСКО/Очаквани резултати на 
ЮНЕСКО: 

R-2: Брой на подкрепени Държави–членки, 
използващи повишени човешки и 
институционални ресурси за НКН и 
интегриране на НКН в националните 
политики.  

R-9: Брой на заинтересованите лица, 
въвлечени в прилагането на Конвенцията, 
допринасящи с информация за системата за 
управление на знанието. 

02-6: Брой на Държави-членки, подкрепени 
с техническа помощ за да въведат или 
ревизират техните културни и други 
политики, особено в Африка. 

02-7:Брой на Държави–членки, подкрепени 
с техническа помощ да въведат национални 
културни политики, които са отговорни и 
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В тясно сътрудничество със съществуващата мрежа 
от експерти от Югоизточна Европа ще бъде 
създаден наблюдаващ комитет от 5-6 експерти. От 
държавите от ЮИЕ ще бъдат посочени експерти, 
които да бъдат контактни точки в Обсерваторията. 

Ролята на Наблюдаващия комитет ще бъде да 
отговаря за стратегическите решения, свързани с 
функционирането на Обсерваторията, 
архитектурата на базата данни, методите за 
събиране на информация, както и да се избегне 
застъпване с дейностите и ресурсите на ЮНЕСКО и 
да се осигури синергия между тях. Националните 
контактни точки ще са отговорни за събирането на 
данните и регулярното актуализиране на 
информацията.  

Периодични срещи на Наблюдаващия комитет или 
националните контактни точки ще се организират, 
ако е необходимо. 

Обсерваторията ще е част от онлайн платформата 
за НКН на Центъра. 

В рамките на тази дейност Регионалният център 
планира да кандидатства с две проектни 
предложения: 

2.1.a “Локални политики за локално наследство” 
Целта на проекта е да се развият политиките за 
опазване и популяризиране на НКН на регионално и 
локално ниво, включително интегрирането на НКН 
в програмите за устойчиво развитие, да се 
стимулира взаимното познаване и разбиране и да 

нематериалното  културно 
наследство; 

6)Създадена и работеща онлайн 
платформа за обмяна на информация; 

7)Повишен капацитет на експертите 
от региона за развитие на политики в 
областта на нематериалното  
културно наследство;  

чувствителни към равенството на половете. 
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развие експертната мрежа в региона.   

Проектното предложение ще бъде подадено за 
финансиране от Черноморския тръст за регионално 
сътрудничество. 
2.1. b „Интерактивен културен календар за НКН в 
ЮИЕ” 
Целта на проекта е да се създаде културен календар 
за региона на ЮИЕ, който включва различни 
събития, инициативи и дейности, свързани с 
опазването и популяризирането на НКН. 
Календарът ще разпространява информация за 
елементите на НКН, с особено внимание на 
включените в Представителния списък на ЮНЕСКО, 
както и за фестивали за НКН, конференции, 
конкурси, концерти, изложби, занаятчийски 
ателиета и др. Информацията ще бъде представена 
по иновативен и атрактивен начин, със снимки, 
изчерпателна и актуална информация. Календарът 
ще е част от онлайн платформата на Регионален 
Център София. Проектното предложение ще бъде 
подадено за финансиране от програма „Творческа 
Европа”. 

NB:  
Тези две инициативи ще бъдат реализирани само 
ако бъде намерено допълнително финансиране.  

2. Осма годишна регионална среща на експерти 
по нематериално културно наследство в ЮИЕ – 
Кипър (май 2014)  

Съгласно взетото решение на Седмата годишна 
регионална среща в град София - да се възстанови 

Очаквани резултати: 

1)Ефективна и работеща мрежа; 

2)Активна обмяна на добри практики; 
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практиката срещите да се фокусират върху 
конкретна тема, Осмата среща ще се насочи към 
връзката на нематериалното културно наследство с 
образованието. Срещата ще се състои през месец 
април в Кипър.  

Половин ден ще бъде отделен за представяне на 
глобалната стратегия за изграждане на капацитет 
на ЮНЕСКО и представяне на съществуващите 
инструменти за оценка на потребностите на 
национално ниво.  

Регионалният център ще участва активно в 
предварителната подготовка на теоретичната база 
на срещата. Представител/и на Центъра ще вземат 
участие в събитието.  

3)Насърчено развитие на политики; 

4)Повишен експертен капацитет; 

РЕЗУЛТАТ 3: ЗАДЪЛБОЧЕНИ ЗНАНИЯ И СПОДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С НКН В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА  

1. Експертна среща по проблемите на 
нематериалното културно наследство, 
интелектуална собственост и авторско право, 
организирана в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО 
и СОИС 

В този форум експерти от региона ще имат 
възможност да дискутират въпросите относно 
връзката между интелектуалната собственост и 
авторското  право и нематериалното културно 
наследство.  

Срещата ще бъде организиран в тясно 
сътрудничество с  ЮНЕСКО и СОИС и ще се проведе 

Очаквани резултати: 

1)Повишено внимание към 
проблемите на интелектуалната 
собственост и авторското  право; 

2)Задълбочени знания за 
спецификите на интелектуалната 
собственост и авторското  право, 
свързани с нематериалното  културно 
наследство; 

3)Споделени добри практики относно 
интелектуалната собственост и 

Индикатори за изпълнение на 
ЮНЕСКО/Очаквани резултати на 
ЮНЕСКО: 

R-8: Брой на организации в рамките на и 
извън системата на ООН, гражданското 
общество и частен сектор допринасящи за 
постигане на резултатите на програмата. 

03-5 Засилено сътрудничество на ЮНЕСКО 
със СОИС по въпросите на интелектуалната 
собственост. 
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в град София. авторското  право, свързани с 
нематериалното  културно 
наследство;  

4)Укрепване на мрежата; 

5)Насърчено партньорство между 
ЮНЕСКО, СОИС и държавите от ЮИЕ; 

2.Конференция за традиционна медицина  

Конференцията за традиционна медицина ще бъде 
организирана в тясно сътрудничество с 
Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура 
в Европа (Венеция, Италия).  

Двудневната среща ще се състои в град София, 
България и ще събере 25 участници от региона. 

Очаквани резултати: 

1)Повишено внимание към 
значението на традиционната 
медицина като част от 
нематериалното  културно 
наследство; 

2)Създадена основа за устойчиво 
сътрудничество и мрежа в тази 
област в региона на ЮИЕ; 

3)Споделени добри практики и 
научени уроци; 

4)Създадена база данни от ключови 
партньори (институции, организации 
и експерти) в областта на 
традиционната медицина в ЮИЕ. 

Индикатори за изпълнение на 
ЮНЕСКО/Очаквани резултати на 
ЮНЕСКО: 

R-8: Брой на организации в рамките на и 
извън системата на ООН, гражданското 
общество и частен сектор допринасящи за 
постигане на резултатите на програмата. 

РЕЗУЛТАТ 4: ПОПУЛЯРИЗИРАНО НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

1.Конкурс и изложба на детски рисунки по 
избрана тема в областта на НКН 

Очаквани резултати: 

1)Повишено внимание и интерес към 
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нематериалното културно наследство 
от страна на деца и младежи; 

2)Насърчено взаимното разбиране и 
уважение към нематериалното  
културно наследство сред младите 
хора; 

3)Предоставена възможност за среща 
на различни култури и традиции; 

 

2. Международен фестивал за етноложки филми 
– Белград, Сърбия  

Регионалният център в София ще продължи 
партньорството си с организаторите на 
Международния фестивал за етноложки филми в 
Белград,Сърбия.   

За втора година от името на Регионалния център 
ще бъде връчена награда на филм, който най-добре 
отразява нематериалното културно наследство на 
региона.  

Очаквани резултати: 

1)Подобрен и засилен капацитет в 
областта на визуалното 
документиране на елементи на 
нематериално културно наследство; 

2)Повишено внимание към 
нематериалното  културно 
наследство и Конвенция 2003; 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ: 

1. Организиране и провеждане на Общо събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО; 

2. Участие в петата сесия на Общата асамблея на държавите-страни на Конвенцията за опазване на нематериалното културно 
наследство (2-5 Юни); 
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3. Участие в деветата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство  (17-21 
Ноември); 

4. Участие в експертни срещи, организирани от ЮНЕСКО;  

5. Подготовка и отпечатване на рекламни материали на Регионален Център София.  

 




