
2018 Европейска година на   

         културното наследство 



Този проект се осъществява от :   

Съфинансирано от 
Община Пловдив В подкрепа на 

В партньорство с:  

при 

 Център „Образование за демокрация“   



Съдържание:  
Европейска година на културното наследство      

Г-н Красимир Лойков, ИЦ „Европа Директно“-Пловдив  Стр. 5   

 

Икономически и социални аспекти на културното наследство  

Джансу Данаджиева, ПУ „Паисий Хилендарски“   Стр. 28 

 

Персонификационната теория в счетоводството на публичния сектор от 
средновековието до наши дни  

Докторант Диян Великов , ПУ „Паисий Хилендарски“  Стр. 42 

 

Културно-познавателният туризъм като търговски медиум  

Невсе Арнауд, ЮЗУ „Неофит Рилски“    Стр. 63 

 

Роля и значение на стандартите за опазване на културното наследство  

гл. ас. Вера Хаджиева и Кристина Данева, ПУ „Паисий Хилендарски 

       Стр. 94 

Център 

„Образование 

за демокрация“ 

Съфинансирано 

от Община 

Пловдив 
В подкрепа на 



Ролята на културата в икономическото развитие на България  

Михаил Маринов, ПУ „Паисий Хилендарски“   Стр. 111 

 

Икономически измерения на културното наследство на балканските народи в две 
територии – Република Македония и Република България 

Елис Мустафа и Хакан Байрямов, ПУ „Паисий Хилендарски“  Стр. 127 

 

Културни възможности и приоритети по време на българското представителство на 
Съвета на ЕС. Политически аспекти, промени и виждания пред България  

Никол Еленкова, ПУ „Паисий Хилендарски“   Стр. 135 

 

Субкултурният стил на младежко участие – необходим мост между младежта и 
културното наследство  

Дарена Христозова      Стр. 156 

 

Що е то икономика на Културата?  

Владимир Славенски, ПУ „Паисий Хилендарски   Стр. 167 

 

Център 

„Образование 

за демокрация“ 

Съфинансирано 

от Община 

Пловдив В подкрепа на 

Съдържание:  





•„Културното наследство е не само 
наследство от миналото, но и ресурс за 
бъдещето ни“ 
•- Тибор Наврачич, европейски комисар по 
въпросите на образованието, младежта, 
културата и спорта 

 

2018 г.  
e Европейска година на културното наследство.  

 
×Това е Вашият шанс да участвате в поредица от единствени по рода си 
прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на 

Европа! 
 

6 



Обща информация 
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     Идеята за европейска година на културното 
наследство беше изразена за първи път през 2014 г., 
когато Съветът я спомена в своите заключения относно 
основано на участието управление на културното 
наследство. Тази идея получи силна подкрепа от 
Европейския парламент, като Комисията представи 
предложение за Европейска година на културното 
наследство през август 2016 г.  
     Съветът постигна общ подход по предложението 
през м. ноември 2016 г. 
     През м. май 2017 г. Европейския парламент прие 
2018 г. да бъде Европейска година на културното 
наследство. 



×Културното наследство обхваща нематериалното и 

материалното недвижимо и движимо наследство като 

съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или 

културна стойност. 

×Културна ценност е нематериално или материално 

свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна 

даденост или феномен, което е от значение за индивида, 

общността или обществото и има научна или културна стойност. 

×Закон за културното наследство  
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Обща информация 



×Материално културно наследство 

•археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от 
средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез 
археологически изследвания; 
•исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, 
свързани със забележителни исторически събития и личности; 
•архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или 
съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, 
културно- и производствено-техническа, пространствена и функционална 
стойност; 
•художествени: произведения на изящните и приложните изкуства – 
неразделни елементи от пространствената среда, в която или за която са 
създадени; 
•урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни 
образувания, чиито елементи са пространствено свързани и могат да се 
разграничат топографски; 
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Културно наследство и културна 
ценност 



×Материално културно наследство 

•културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени 
устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека 
и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена 
територия; 
•парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от 
значение за развитието на паркоустройственото изкуство и наука; 
•етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и 
вярвания, които са свързани с пространствената среда; 
•културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 
включените към него обекти на недвижимото културно наследство и 
ландшафти. 
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Културно наследство и културна 
ценност 



 

×Категории културно наследство 

×Културни ценности със „световно значение“, вписани в Списъка на 
световното наследство на ЮНЕСКО 
 
1.Боянска църква(вписана през 1979 г.) 
 
2.Ивановски скални църкви (вписани през 1979 г.) 
 
3.Казанлъшката гробница (вписана през 1979 г.)  
 
4.Мадарски конник(вписан през 1979 г.) 
 
5.Стар град на Несебър(вписан през 1983 г.) 
 
6.Рилски манастир(вписан през 1983 г.)  
 
7.Свещарска гробница(вписана през 1985 г.) 
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Културно наследство и културна 
ценност 



 

×Категории културно наследство 

•„национално значение“ – археологическите резервати, както и 
други културни ценности с изключителна стойност за културата и 
историята на страната; 
•„местно значение“ – свързаните с културата и историята на 
населени места, общини или области; 
•„ансамблово значение“ – поддържащите пространствената 
характеристика и архитектурната типология на груповата ценност, 
към която принадлежат; 

 
×Закон за културното наследство 
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Културно наследство и културна 
ценност 



 

×Нематериално културно наследство 

×Нематериално културно наследство означава обичаите, формите на 

представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с 

тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от 

общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното 

културно наследство. Това нематериално културно наследство, предавано 

от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и 

групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното 

взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за 

самобитност и приемственост, като по този начин способства за 

насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на 

човечеството. По смисъла на тази конвенция за нематериално културно 

наследство се приема само това нематериално наследство, което 

съответства на съществуващите международни нормативни актове по 

правата на човека и което отговаря на изискването за взаимно уважение на 

общностите, групите и отделните лица и за устойчиво развитие.  
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Културно наследство и културна 
ценност 



 

×Нематериално културно наследство включва: 

 
•устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът 
като носител на нематериално културно наследство; 
•художествено-изпълнителско изкуство; 
•социални обичаи, обреди и празненства; 
•знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 
•знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

 

×Конвенция за нематериално наследство на ЮНЕСКО 
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Културно наследство и културна 
ценност 



×Списък на нематериалното културно наследство със 
световно значение на ЮНЕСКО 

 
×2016 – Фолклорен фестивал Копривщица: система от 
практики за представяне и предаване на културното 
наследство България 2015 – Народният празник „Сурва“/ 
„Сурова“2014 – Традицията на производство на Чипровски 
килими 2009 – „Нестинарството — послание от миналото: 
Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи“ 2008 
– Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали 
от региона Шоплука 
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Културно наследство и културна 
ценност 
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Цели на Европейската година на 
културното наследство: 

× Да се насърчат повече хора да 
откриват и изучават културното 
наследство на Европа, както и да 
се засили чувството на 
принадлежност на европейците 
към общото европейско 
семейство.  

 

×Да се насърчават културното 
многообразие, междукултурния 
диалог и социалното сближаване; 

 



 Цели на Европейската година на 
културното наследство: 

×Да се изтъкне икономическият принос на културното 
наследство за секторите на културата и творчеството, 
включително малките и средните предприятия, както и 
за местното и регионалното развитие; 

 

×Да се подчертае ролята на културното наследство във 
външните отношения на ЕС, включително 
предотвратяването на конфликти, помирението след 
конфликти и възстановяването на разрушеното културно 
наследство. 
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-      Стойността на 
културното наследство за 
обществото;  

 
-      Приноса му за 
икономиката; 
 

През 2018 г. се акцентира върху: 
 

-      Ролята му в европейската 
културна дипломация;   

 
-      Значението на неговото 
съхранение за бъдещите 
поколения. 



 Роля на културното наследство 
в Европа: 

Икономическа  -   В отрасъла 

са заети над 300 000 души, а 7,8 

милиона европейски работни 

места са косвено свързани с 

него, например в областта на 

туризма и строителството.   

Освен това културното 

наследство има положително — 

макар и все още недооценено — 

въздействие върху нашите 

общества, като допринася за 

качеството на живот, социалното 

сближаване и междукултурния 

диалог.  
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×      Европейската година на културното 
наследство включва инициативи и прояви на 
европейско, национално, регионално и 
местно равнище. На национално равнище тя 
се организира от координатори, определени 
от всяка държава — членка на ЕС.  

На европейско равнище тя е организирана 
съвместно с институциите на Европейския 
съюз: Комисията, Парламента и Съвета, както 
и Комитета на регионите и Европейския 
икономически и социален комитет. 
Включени са и основни действащи лица от 
професионалната област.  

 

Как по-точно се чества Европейската година 
на културното наследство? 
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Национален координатор за България: 
 
 
 
    Петър Миладинов, държавен експерт, 
Министерство на културата 
 
 
    Е-mail: p.miladinov@mc.government.bg 



Какво е планирано? 
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 През 2018 г. ще се 
проведат хиляди 

дейности и чествания 
в цяла Европа.  

 10 големи европейски 
инициативи ще 

гарантират, че отзвукът 
от честванията ще 

продължи и след 2018 г.  
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89,526,124 
Whoa! That’s a big 

number, aren’t you proud? 

Място на Годината сред успешните 
европейски инициативи, посветени на 
културното наследство:  
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Европейските дни на наследството, в рамките 
на които всяка година се организират над 
70 000 прояви с участието на над 20 милиона 
души;  
·  Знакът за европейско наследство, присъждан 
на обекти, които ознаменуват и символизират 
европейските идеали, ценности и история;   
·  Европейските столици на културата— 
ежегодно избирани два града, които 
олицетворяват културното богатство на Европа. 
През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла 
Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).  
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That’s a lot of money 

Многобройни награди на ЕС, и по-специално 
наградата на ЕС за културно наследство/наградите 
Europa Nostra за най-добрите практики в областта 
на опазването на културното наследство, неговото 
управление, както и свързаните с него научни 
изследвания, образование и комуникации. 

  

-     Финансиране на много проекти с подкрепата 
на програмите „Творческа Европа“, „Хоризонт 
2020“, „Еразъм +“, „Европа за гражданите“ и други 
програми на ЕС за финансиране. 

 

Място на Годината сред успешните 
европейски инициативи, посветени на 
културното наследство:  
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Финансиране: 
 
Целево за Европейската година е 
предназначен финансов пакет в 
размер на 8 милиона евро; 
 
Финансират се и много проекти с 
подкрепата на програмите: „Творческа 
Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, 
„Европа за гражданите“ и др. 



 
Информационен център 
“Европа директно – Пловдив” 
в партньорство с: 
Център “Образование за демокрация”Факултет 
Факултет по Икономически  
и социални науки – ПУ 
Философско исторически факултет – ПУ 
Студентски съвет на ПУ 
Студентски клуб на “Политолога” – ПУ 
 
 
В подкрепа на 2019 г. Пловдив - Европейска 
столица на културата 
 
Красимир Лойков 
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Благодаря за вниманието ви! 

Съдържание 



Изготвил: Джансу А. Данаджиева 



Форми на културно наследство 
 Материално културно наследство 

 Нематериално културно наследство 

 Движимо и недвижимо културно наследство 

 Съвкупност от културни ценности, които са 
носители на историческа памет, национална 
идентичност и имат научна или културна стойност 

 



Иконимически аспекти 
 Създава растеж и работни места 

 Насърчава развитието на туристическия бизнес 

 Дава тласък на местните икономики 



Значение на Културното 
наследство за Европа 



Инвестиции на ЕС в културното 
наследство 



Инвестиции на ЕС в културното 
наследство 



Социални аспекти 
 Връзка между поколенията 

 Създава по сплотено общество 

  Насърчава междукултурния диалог 



Проучване на Евробарометър 
 8 от всеки 10 европеци смятат, че културното 

наследство е важно като цяло за общността, 
държавата и ЕС като цяло 

 съгласни, че културното наследство може да 
подобри качеството им на живот 

 Три четвърти от европейците смятат, че основно 
държавите членки и ЕС трябва да отделят повече 
средства за защита на културното наследство на 
Европа 













Съдържание 







































Вертикалната счетоводна и статистическа информационна симетрия 

между балансовите изменения и формираните права и задължения по 

счетоводните сметки позволява преодоляване на информационната 

неефективност, когато част от субектите в публичния сектор са по –

информирани в сравнение с друга част. Културното наследство на 

персонификацията е позволило да се разшири математическото обхващане 

на записванията по сделката и персонифицирането на правата и 

задълженията по отделните счетоводни сметки. При изследването на 

персонификацията в националните сметки е необходимо да се проследят 

балансовите изменения в баланса на СНС. Приложение тук според нас 

има Теорията на агентите (Agency theory), която разглежда 

взаимоотношения, съгласно които едно или повече лица (принципали - 

собственици) ангажират други лица (агенти) за изпълнение на услуги от 

тяхно име. Според нас тези агенти са персонифицираните национални 

сметки.  

 





Съдържание 



Културно-познавателният туризъм като 

търговски медиум 

Изготвил: Невсе Арнауд 

Специалност: Счетоводство и контрол 

Университет: ЮЗУ “Неофит Рилски” 



Въведение 

В изследването се анализират възможностите за пропаганда 

и маркетизация на културно-историческото наследство на 

България както на вътрешния, така и на външния 

туристически пазар. Прави се типологична характеристика на 

понятието, систематизират се подходите на туристическия 

бранш за маркетизация на културна-историческите 

забележителности на България като съставна част на 

нейната туристическа оферта.  



1.Към въпроса за дефиницията на понятието „културен туризъм” 

Съществуват много определения за понятието  "културен 

туризъм". Независимо от различията обаче, същността на 

този вид туризъм се свежда до потребление на култура в най-

широк смисъл чрез използване на туристически услуги. Тъй 

като обаче самата култура е сложен комплекс от материални 

и нематериални, духовни, религиозни, правни и други 

компоненти - от гледна точка на чисто практическото 

възприемане на задачите по маркетиране на една условна 

оферта за културен туризъм – би било целесъобразно да 

посочим най-важните елементи в нея в даден  хронологичен 

период.  



Най-важни за страната компоненти са: 

  - образователен туризъм; 

  - маршутно-познавателен туризъм; 

  - исторически и археологически туризъм; 

  - религиозен (поклоннически) туризъм; 

  - фестивален (събитиен) туризъм; 

  - гастрономически  туризъм. 
 



Изхождайки от 

широкия обхват на 

целите, които  могат  

да бъдат включени в 

туристически услуги, 

държавните органи в 

България групират 

качествено и 

количествено 

основните ресурси на 

страната, подходящи 

за предлагането на 

специализирани 

елементи на културния 

туризъм, както следва: 
 



над 40 000 исторически и археологически 

места 

 



36 културни резервати (включително напр.  

архитектурни ансамбли в урбанизирани територии, 

големи конгломерати от исторически и археологически 

забележителности  както вътре, така и извън 

населените места, цели селища с богата история и 

минало и т.н.) 

 



-160 манастира; 

-226 музея и художествени галерии; 
 

 

 

 



множество фестивали 

и регионални празници  

с публичен характер, 

като Международния 

фолклорен фестивал в  

Търново, Кукерските 

празненства в Перник, 

Международния 

балетен фестивал във 

Варна, Филм-фест в 

София и т.н. 

 



Към тях се причисляват и богатото етнографско 

наследство на България, изразяващо се в изобилие   от 

местни обичаи, живописен фолклор, народно приложно 

художествено творчество, трудови и битови традиции и 

т.н. 

 



Въпреки че пазарът на страна е  развит главно с масов и евтин 

туризъм - предимно морски и планински - българският туристически 

пазар през последните няколко години се характеризира с 

тенденции, които до голяма степен са подобни на тези, които 

определят пазара на по- развити и модерни туристически дестинации 

в Европа.  Това обстоятелство е в пряка връзка и с желаната от 

държавните и общински органи  за управление на туризма и 

туристическите фирми диверсификация на българската туристическа 

оферта, в която да навлизат все повече компоненти на културния 

туризъм.  



Туристическите фирми осъзнават, че както местните физически лица, 

така и чуждестранните посетители като потребителско поведение се 

превръщат от общо заинтересовани индивиди мотивирани към 

културни услуги. Нарастват напр. потребностите на личността тя да 

се самоидентифицира и/или да бъде идентифицирана чрез „допир” 

до компонентата  „автентичност”, която най-често присъства именно 

в офертите на културния туризъм. Всички тези обективни промени и 

тенденции в потребителското поведение през последните години 

водят до предлагането на нови туристически услуги с културно-

познавателна компонента като част от стандартните туристически 

пакети или предлагане на специални пакети от типа „културен 

туризъм” на българския туристически пазар. 

 

 



Според изследване на  водеща социологическа агенция в София по 

поръчка на Държавната Агенция по туризма през м. август 2016 

година, културният туризъм в потреблението на българските туристи 

вътре в страната е на трето място с 14,7% след популярния в 

България морски туризъм 40,5% и СПА и релакс-туризма 34,5%. 

Според същото изследване чуждите посетители в България също 

поставят културния туризъм на трето място в своите предпочитания 

17,6%. 

 



Косвен критерий за обогатяване на културния туризъм 

отнасящи се до предпочитаните занимания по време на 

туристически пътувания при българите и чужденците са 

следните: обичат да разглеждат забележителности 38,9%, 

да правят екскурзии извън мястото на своя престой 

25,7%, да посещават и/или участват сами в културни 

прояви 8,1%, да посещават и/или участват в спортни 

мероприятия 2,6% и т.н. 
 



Благоприятните възможности за разширяване на предлагането на 

специализирани туристически пакети и/или такива с компоненти на 

културен туризъм на българския  туристически пазар, е 

намаляващата средна възраст на туристите. Според цитираното 

изследване за периода 2014-2016 година туристите във възрастовата 

група 18-25 години нарастват като дял двойно –т.е. от 11,2% до 24,9%. 

Същевременно през същия период спада дела на лицата над 56 

години-от 20,4% през 2014 година на 8,9% през 2016 година. От което 

се вижда, че през този период средната възраст на потребителите на 

услуги на българския туристически пазар е намалял с 3 години – от 

42 през 2014 на 37 през 2016.  
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Подобна хипотеза е и при чужденците посещаващи напр. България 

през последните години лицата с високо образувание са над 48%, 

тези със средно – над 47% и само 4,2% са с ниско образователно 

равнище. Полза на тази хипотеза за нарастващото значение на 

културния туризъм е, че като дестинация Българя се радва на 

устойчив интерес сред чуждите туристи. През последните години 

България заема 39 място в световната класация на туристическите 

дестинации. 

 



3. Фактори, определящи търсенето на услуги от вида „културен 

туризъм” – хипотеза за наличието на някои функционални 

зависимости, изведени с отчитане на състоянието и особеностите на 

българския туристически пазар. 

 Въздействието на фактори като „спонтанна покупка”, „емоционален мотив 

при покупката” или „устна препоръка от приятели” е твърде силно и влияе 

върху продажбите вероятно в по-голяма степен, отколкото в някои други 

сектори на икономиката.  

 



3.1. Фактори, които влияят върху потреблението на цялостни 

туристически пакети и/или пакети с елементи на културен туризъм на 

европейския пазар 

Известно е, че цената на един специализиран туристически пакет от типа 

„културен туризъм” на европейския пазар е средно от 30 до 60% по-висока 

от тази на т.нар. „стандартни”/масови/пакети.  Сложен е въпроса с 

кумулативните ефекти при влиянието на рекламно-комуникационната 

политика на отделните фирми в отрасъла и подкрепата, която държавните 

и/или обществени ведомства осъществяват за промоцията на дадена 

дестинация  с богат културен ресурс.  



Да вземем например българските туристи, които 

посещават най-много съседна Гърция 28% от 

пътуванията, чийто туристически фирми и 

централни ведомства провеждат по-ограничена 

като мащаби и въздействие реклама на 

българския пазар.  



Или да отбележим рекламната политика на друга съседка на 

България – Турция, която е по-ефективна и на фирмено и на 

институционално равнище макар, че туристическите курорти биват 

посещавани от двойно по-малко български посетители 14,1%. Казано 

с други думи гръцката туристическа оферта се предлага в България 

без особена реклама и въпреки това има по-повишен интерес, докато 

турските пакети са по-евтини, добри като качество и активно 

рекламирани, но се продават по-слабо. От тези разсъждения се 

илюстрират трудности при извеждането на точни факторни 

взаимозависимости за влиянието на едни или други пазарни сили 

при потреблението на оферти на културен туризъм по принцип. 



3.2. Чуждите туристи като целева група клиенти за българската 

туристическа оферта на специализирани пакети и/или пакети с 

компоненти на културен туризъм 

На въпроса защо в България се ползват в по-ограничен обем туристически 

пакети, съотв. услуги в пакети от типа „културен туризъм” дават общи 

анкетни данни за слабостите, които негативно впечатляват чужденците в 

страната. Анкетирани относно препоръките, които биха направили за 

подобряване на условията в населените места и курортите, чуждите 

туристи в България посочват на първо място „чистотата” 32,3%, 

„инфраструктурата” 15,4%, „естественият вид на градовете” 11,5%, 

„безопасността” 10,7%, „информацията за възможностите” 9,8%, „табелите 

за ориентация” 7,6% и „разнообразието от развлечения” 4,9%. От 

разгледаното по горе стигаме до извода, че българската оферта за 

културен туризъм действително страда на този етап от съществени 

недостатъци. 

 



3.3 Българските туристи като целева група клиенти за българската 

туристическа оферта на специализирани пакети и/или пакети с 

компоненти на културен туризъм 

Българите като относително добре образовани европейци се считат 

туристи с високи познавателни и културни потребности. Според посочени 

официални данни,  37,6 на сто от своите пътувания зад граница те ползват 

услуги от вида „културен туризъм”. Ако приведем данните за препоръките 

на българите относно населените места и курортите, ще констатираме 

най-голямо недоволство от нивото на чистота 72,6%, „естетическият вид 

на градовете” 11,5%, „инфраструктурата” 6,3%, „информацията за 

възможностите” 1,7%, „безопасността” 1,6% и „разнообразието от 

развлечения” 0,6%. 

 



По данни на фирма „По света и у нас” само няколко 

туроператора предлагат специализирани оферти за 

посещения до исторически и културни забележителности 

вътре в страната, докато тези, които продават пътувания 

в чужбина, вкл. и от типа „културен туризъм” са стотици. 

Това води до деформации на пазара.  

 



В заключение можем да направим следния извод, че макар и страна с 

богата древна култура, изкуство и характерни традиции, България 

все още не е съумяла да оформи своята специализирана оферта на 

желаното маркетингово равнище, което да предопределя по-

активните и успешни продажби на специализирани пакети и/или 

такива с компоненти на културен туризъм. Ако вземем предвид 

факта, че ресурсите за този вид туризъм в Европа са усвоени само 

около 70% понастоящем, можем да предвидим добри възможности 

за по-активно включване на този вид туризъм в националната 

туристическа оферта както за чуждите граждани, така и за местните 

лица. 

 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Съдържание 



Гл. ас. д-р Вера Хаджиева, 
Кристина Данева Маркетинг III курс 
 
Факултет по икономически и социални 
науки 
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ 



Културното наследство е 
иманентна ценност на 
обществото, чието 
значение непрекъснато ще 
нараства през XXI век.  
В условията на 
глобализация, културното 
наследство все повече ще 
определя избора на 
средата и качеството на 
живот.  
То е мощен ресурс за 
духовно оцеляване, но 
също и незаменим ресурс 
за устойчиво развитие. 
Неговото опазване е 
дълбоко свързано с 
интересите на държавата 
и с националната 
сигурност. 



Опазването на културното 
наследство е сфера на дейност, 
в която са ангажирани много 
професионални области, всяка 
от които има своя методология 
и изисквания. За да бъде 
постигнат добър краен 
резултат от съвместната работа 
на всеки интердисциплинарен 
екип, е необходимо 
специалистите да говорят на 
един език, който да разбират 
еднозначно, да работят в 
синхрон, независимо от 
различните си професионални 
направления.  
 
В тази посока стандартите 
дават стабилна основа за 
добри практики.  



Културното наследство на един народ 
е огледало на неговата културна 
идентичност, а опазването и 
зачитането на това наследство е израз 
на уважението към самия народ и на 
правото му на място сред останалите 
народи.  
 
 
Културното наследство на 
Република България е национален 
капитал и основен фактор за 
съхраняване на националната и 
културната идентичност на 
нацията. То е наш неотменим 
принос в Европейската 
 и Световната култура. 

 



Трайният прогрес на културното наследство се гарантира с достигане 
на пълния капацитет на следните три основни принципа: 
икономическо развитие, социално равенство и опазване на 
околната среда. 
 
Като обществена ценност, културното наследство и неговата значимост 
прерастват в основен фактор за развитието на обществото в условията 
на глобализация. То е своеобразен ресурс за духовно израстване и 
категоричен гарант за устойчивото развитие на обществото. Неговото 
опазване, съхранение и разпространение трябва да бъде  
приоритет на всяка държавна политика. 



Културното наследство на Европа е изправено пред различни 
предизвикателства – от промените в начина, по който хората участват в 
културни дейности, до екологичните заплахи и незаконния трафик на 
паметници на културата. 

 

В рамките на 
Европейската 
година на 
културното 
наследство се 
насърчават 
интелигентни 
начини за опазване, 
управление и нов 
поглед върху 
наследството на 
Европа. 
 
. 



Десет европейски 
инициативи за 

Европейската година на 
културното наследство 

 

Участие 

1. Споделено наследство: културното наследство принадлежи на всички нас 

2. Културното наследство в училище: децата откриват най-значимите богатства и традиции на 

Европа 

3. Младежта и наследството: младите хора вдъхват нов живот на наследството 

Устойчив

ост 

4. Културното наследство в преход: нов поглед върху индустриални, религиозни и военни обекти 

и ландшафти 

5. Туризъм и културно наследство: отговорен и устойчив туризъм във връзка с културното 

наследство 

Защита 

6. Грижливо опазване на наследството: разработване на стандарти за качество за намеси в 

областта на културното наследство 

7. Наследство, изложено на риск: борба с незаконната търговия с културни ценности и управление 

на рисковете за културното наследство 

Иновации 

8. Умения, свързани с наследството: по-добро образование и обучение за традиционните и за 

новите професии 

9. Всичко за наследството: насърчаване на социалните иновации и на участието на хората и на 

общностите 

10. Наука за наследството: научни изследвания, иновации, наука и технология в полза на 

наследството 



Българският 
институт за 

стандартизация 
(БИС) е 

националният орган 
по стандартизация в 
Република България. 

 
БИС е обществено-

правна организация, в 
която членуват всички 

заинтересовани от 
дейността по 

стандартизация  фирм
и, организации и 

институции. 

 

На 25.09.2008 г. в БИС се 
провежда събрание на 
заинтересованите от 
учредяване в БИС на 
технически комитет 
“Опазване на културното 
наследство”.  
Инициатор за създаването на 
този БИС/ТК е Българският 
национален комитет към 
Международния съвет за 
опазване на паметниците на 
културата и забележителните 
места (ИКОМОС).  



 
Основни характеристики на БИС/ТК 94: 
 
Статус: Активен; 
 
 Заглавие: Опазване на културното 

наследство; 
 
Област на действие: Стандартизация в 

областта на опазване на културното 
наследство – основни ръководства и 
терминология, оценка на методите и 
материалите за консерваторска дейност, 
реставрация и среда на културното 
наследство; 

 
Съответствие с европейски и 

международни технически комитети: 
CEN/TC „346 Опазване на културното 
наследство“. 

 



 

 

 

БИС/ТК 94 „Опазване на културното 
наследство” е създаден след преценка на 
необходимостта България, отчитайки нейното 
богато културно наследство, да участва в 
разработването на европейски стандарти за 
принципи и методи за съхраняване, терминология, 
консервация/реставрация на културни ценности, 
методи и анализ в сферата на опазване на културно-
историческо наследство. 

 



Стандартите са основен инструмент за съхраняването на уникални 
ценности и за опазването на културното наследство за бъдещите 
поколения. 
 
Изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на 
БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство“ имат за цел да се 
улеснят специалистите и организациите, работещи в тази област, в 
ползването и прилагането на стандартите.  
 
Тези стандарти са предназначени за професионалисти – 
реставратори/консерватори, чиято работа е пряко свързана с опазването 
на обекти от културно-историческото наследство, а също и за всички, 
проявяващи интерес към спецификата при извършването на тези 
дейности. 



Термините при опазване  
на културното наследство 

 
БДС EN 15898 Опазване на културното наследство. 
Основни термини и определения дефинира основните 
термини, използвани в сферата на консервацията и 
реставрацията на културните ценности.  
  
„Културно наследство” – материални или нематериални ценности със 
значимост за настоящите и бъдещи поколения. 
 
„Стойност” и „значимост” са различни термини. „Значимост” е 
комбинация от всички стойности, приписани на даден обект, докато 
„Стойност” е изражение на значимостта, която отделни индивиди или 
обществото приписват на даден обект.  
 
„Колекция” – група обекти, които имат обща или комбинирана значимост. 
Този термин обикновено се използва за движими културни ценности. При 
недвижимите се използват други термини, като исторически ансамбъл, 
исторически обект, археологически или исторически резерват и др.  



Как се измерва температурата 
 

Температурата на въздуха и на повърхностите е 
много важна за опазването на културните обекти.  
 
БДС EN 15758 Опазване на културното 
наследство. Методи и средства за измерване на 
температура на въздуха и на повърхности на 
обекти подпомага осигуряването на приемлива 
среда. 
 
Стандартът съдържа процедури за измерване на 
температурата на въздуха и на повърхностите на 
обектите на открито и закрито, определя също и 
минималните изисквания относно инструментите 
за измервания.  
Дадени са и препоръки за точни измервания.  
Стандартът е предназначен за всеки, който 
отговаря за околната среда, в която се намират 
обектите, нейната диагностика, за консервацията 
и поддръжката на сгради, колекции или за отделен 
обект.  

 



Как се измерва цветът на 
повърхности 

 
БДС EN 15886 Опазване на 
културното наследство. Методи за 
изпитване. Измерване на цвета на 
повърхности описва метод за 
измерване цвета на повърхности на 
порьозни неорганични материали и 
техните възможни хроматични 
изменения. Той обаче не се отнася за 
външния вид на гланцови 
повърхности.  
 
Този стандарт е основан на 
определяне на цвета на повърхността 
чрез инструментално остойностяване, 
изразено чрез числа, съгласно 
международните методи, възприети от 
Международната комисия по 
осветление. 

 



Как се опаковат 
културни ценности 

при транспортиране 
 
БДС EN 15946 Опазване на 
културното наследство. 
Методи за опаковане при 
транспортиране уточнява 
дейностите, свързани с процеса 
на опаковане на обекти, които 
са готови за транспортиране.  
 
Опаковането, материалите и 
транспортът се избират след 
извършена оценка на риска.  
 
Приложение А на стандарта 
предлага решения за опаковане 
в зависимост от риска. Те са 
обобщени в таблица по честота 
на възникване.  

 



Стандартизирането на процедурите по 
опазване на културното наследство в 
европейски мащаб до голяма степен би 
улеснило комуникацията не само със 
специалисти в други области, но и тази с 
професионалисти от чужбина. 
 
Стандартите са полезен инструмент, който 
дава възможност за синхрон, 
повторяемост на резултатите и яснота; 
инструмент, който, поставен в ръцете на 
добре подготвен професионалист, би 
могъл да допринесе за опазването на 
културното наследство.  
 
Качественото образование, 
обективността и аналитичното 
мислене, подпомогнати от 
стандартите, могат да дадат основа за 
устойчиви добри практики в сферата на 
опазване на културното наследство. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Съдържание 



Ролята на Културата в 
Икономическото Развитие на 

България 
 

Тематично направление 
Икономически измерения на 

Културното Наследство 



Култура, три основни елемента 

 Вярвания и навици, които "оцеляват" 
естествен отбор 

 Религия 

 Склонност на обществото да работи заедно 
– доверие, кооперация, сплотеност 



Малко вероятно е културата да се промени 
съществено в рамките на едно поколение 

 Родителите имат тенденцията на учат 
децата си на това, което те са научили от 
своите родители без напълно да преоценят 
дали тези вярвания са все още полезни. 



Практическо приложение на 
културата 

 На хората се налага да правят избори в 
живота без да имат предишен опит 

 Примери – университет, професия, 
спестявания за старини 

 Тези решения трябва да бъдат взети на 
базата на предишен опит 



Доверие 

 Може би най-важният аспект на културата 

 Където има култура на доверие, 
престъпността и корупцията са с най-ниски 
нива 

 Доверието в голяма част е свързано с 
другите аспекти на културата, като 
религията 

 Обществата с високо доверие имат по-силна 
икономика, по-стабилна демокрация и 
живеят по-дълго 



Нива на доверие 

Източник – PEW inst. 

 Нивата в Западна Европа са с 
покачващ се тренд 

 Има значителен спад в 
Украйна и България от 1990 г. 
Насам 

 Европейската интеграция 
няма осезаем ефект 

 Най-високи нива в Китай, 
Швеция и Канада 



Високото ниво на доверие е 
предиктор за по-ниска корупция 

 Свободата на икономиката и 
децентрализацията са предиктор на по-
високо доверие 

 Нивата на религиозност – свързани с 
навиците и икономическите избори 

 Грешен е аргументът че по-малките 
общества имат по-високо доверие - Китай  



Етносът има роля върху 
доверието в обществото 

 Проучване в САЩ установява, че хората с 
високо доверие в сънародниците си 
съответстват с нивата от държави, с такова 

 Сравнението е с Американци от Британски 
произход 



Още предиктори за доверие 

 Проучване направено през 2004 сред 
учители на средни училища от 53 държави 
установява, че вярата в собствените усилия, 
ниското послушание и обобщен морал 
(generalized morality) са културни черти, 
които създават общности с високи нива на 
доверие. 



Ниво на религиозност 

 Общото в Източна Европа е че много вярват 
в Бог, чудеса и свръхестественото, но малко 
се причисляват към деноминация 

 Изключението са държави като Армения 

Източник: Галъп, 

2013 



Доверие в Източноправославната 
църква 

 Варира около 50%, като в последните години 
се покачва 

 Църквата има сериозно влияние върху 
публичният дебат 

 Най-високо доверие в 
Източноправославната църква има в 
Молдова 



Икономически обзор 

 Нивото на икономическа свобода в България 
е близко до това в Кипър и Малта, други 2 
държави с които България заедно влезе в 
ЕС 

 Това включва и данъчна тежест 

 По доходи и продуктивност изостава от 
Румъния 



Влияние на европейска 
интеграция 

 По-рано подчертахме че свободното 
движение е положителен предиктор 

 По-тясна интеграция има възможност да 
наложи натиск за подобряване на 
регулаторната среда 

 Има възможност и да я влоши :) 

 Но горното е малко вероятно 

 



Икономически показатели в 
контекста на 

Европредседателството 

 Възможност за подобряване на 
международната бизнес среда сред 
Балканските държави 

 Възможност за договаряне на по-добри 
условия за интеграция – Еврозона 

 Тези от своя страна биха подобрили 
инвестиционната среда значително – 
инвеститорите харесват висока култура на 
доверие 



Как да се подобрят резултатите 

 Доверие се изгражда когато ТИ първи 
подадеш ръка – личен пример 

 Където има прогрес, България трябва да 
покаже 

 Културата на доверие е най-ценната 



Благодаря за вниманието! 

Изготвил: Михаил Маринов, 

Специалност:  Политология, 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 



Територия и културно наследство 

Икономически измерения на културно 
наследство на балканските народи в две 

територии - Република Македония и 
Република България 



ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 



БАЛКАНСКИ РЕГИОН 

Средни и 
малки 

икономики 

Енергийна 
зависимост 

Податливи към 
външни влияния  

Отрицателно 
търговско 

салдо 

Голямо значение 
на ПЧИ за 
развитие 

Малък дял от 
индустриите са с висока 

добавена стойност 



Защо точно Македония? 

Обща култура; 

Обща история; 

Нищожна езикова бариера; 

Обща религиозна история - Българска 
православна църква (майка) и Македонска 
православна църква; 

 



ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ  

1 август 2017 г. в Скопие, Македония 



Ефекти от договора  

Развитие на 
туризма 

Подобрена 
телекомуникация 

Култура, 
образование, спорт 

и т.н  

Сътрудничество в 
областта на 

природния газ 

Разширяване на 
транспортните 

връзки 

Сътрудничество в 
международните 

отношения 



Съединението прави силата. 



Елис Мустафа 

Хакан Байрямов 

ПУ “Паисий Хилендарски” 



 
 
 

Културни възможности и приоритети по време на 
българското председателство на Съвета на ЕС.  

Политически аспекти, промени и виждания пред 
България. 

  
 

“Вашето Председателство се случва в решаващ 
момент, когато Европейският съюз трябва да 

изпълни редица инициативи в интерес на нашите 
граждани и да оформи своето бъдеще.” 

(Жан – Клод Юнкер на официалното откриване на 
българското председателство на Съвета на ЕС) 



Невероятната възможност,която е предоставена на 
България подпомага нейното културно и икономическо 
развитие в положителна насока. През шестмесечния 
период в който нашата държава е председател, активно 
участие вземат както гражданското общество така и 
политическите организации,които спомагат за 
представянето на страната ни пред Европа. 



България винаги се е стремяла 
да следва европейските 

принципи както и да бъде в 
основата на изграждането на 

съюз,чийто основна цел да бъде 
свободата и равенството между 

отделните граждани. 

За това част от основните функции 
на нашето председателсвото са: 
определяне политически 
приоритети в сътрудничество с 
другите държави от „тройката” и с 
институции на ЕС. 

 



Културните промени в страната започнаха да настъпват 
още преди вспъпването й като ротационнен 
председател на Съвета на ЕС. Обновяването и 
модернизирането на част от столицата също е знак на 
развитието на културното наследство. 



Приоритет на нашата 
държава е съхранението и 
популяризирането на 
културното наследство. 
Културното развитие е 
свързано и с образование, 
научни изследвания, 
информационните 
технологии, регионалната 
политика и социална 
политика.   

 





„България се справя много добре! Във всички държави 
членки виждаме, че безработните младежи по-лесно 
намират работа. Оставихме кризата зад гърба си и 
отново имаме растеж. Така че мога да кажа, че работата 
на правителството и на социалните партньори дава 
резултат.“ 

(Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта) 
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Част от културните промени е 
и основния ремонт на 
сградата домакин - 
Националния дворец на 
културата в София. 
Обновяването на сградата 
струва 45 милиона лева. 



Наскоро министър- председателят Бойко Борисов 
представи своята оценка,че успехът на Европейския 
съюз зависи от съвместната работа на институциите в 
полза на гражданите като също така отбеляза, че 
сътрудничеството между българското председателство и 
Европейския парламент ще бъде мотивирано от тази 
цел –  българското председателство да бъде в полза на 
гражданите.  



Приоритети 

Премиерът изложи четири основни 
приоритета на страната ни по време 
на българското председателство на 
Съвета на ЕС – бъдещето на Европа и 
младите хора,  свързаност на 
Западните Балкани, сигурна и 
стабилна Европа и дигитална 
икономика.  



 
Първият значим приоритет 
на който обърна внимание 

министър – председателят е 
темата за Западните 

Балкани.  
 

Стабилността на Балканите пряко 
отговаря за стабилността на 
Европа. Като страна- председател 
България ще наблегне три 
послания за: 



Консенсус-  с фокус върху 
сигурността,миграцията,бъдещето на Западните 
Балкани в ЕС.  

Конкурентноспособност - с фокус върху 
подкрепата на малките и средните предприятия 
за постигане на икономически растеж и създаване 
на работни места. 

Кохензия –  с фокус върху инвестициите, заетост и 
културно наследство. 
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От друга страна Антонио Таяни -
председателят на Европейския 

парламент заяви, че той лично работи 
прекрасно с представителите на 

българския парламент и подкрепя 
приоритетите на председателството ни.  

 

 

„Доволен съм от решението на 
страната ви да постави Западните 
Балкани като приоритет на своето 
председателство“ 

(Антонио Таяни, Председател на 
Европейския парламент) 

 



Антонио Таяни оцени високо 
решението на българския парламент 
за организирането на срещи, 
посветени на парламентарния 
контрол. Цвета Караянчева и Антонио 
Таяни се обединиха до заключението, 
че политиците от всички национални 
парламенти трябва да полагат 
постоянни усилия за повишаването на 
доверието на гражданите.   

 



Един от приоритетите на българското председателство 
на съвета на ЕС е опазването на околната среда.  

 

Именно поради тази причина страната ни получи 30 
милиона лева за изпълнение на важни политики в областта 
на опазване на околнагта среда. Споразумението е част от 
новия програмен период на европейската програма 
"Околна среда" и беше подписано по време на 
неформалната среща на Европейския съвет по околна среда 
в София.   



Според последното проучване на „Галъп интернешънъл“, 
проведено на 15 и 16 януари 2018 година.  След участвалите 
в него 67% от тях смятат, че партиите трябва да загърбят 
различията при европредседателството.  



Българското общество 
притежава различни виждания 
по зададените въпроси, но 
всички тези виждания са 
обединени от една цел и тя е 
достойното представяне на 
страната ни пред Европа. 

 



Първите три месеца от българското 
председателство на Съвета на ЕС е 
преминаха успешно. Министърът за 
българското председателство на Съвета 
на ЕС изрази своето задоволсство от 
високите оценки,които е получила 
България до този момент. 

Тя смята,че поставените приоритети 
се приемат добре както от 
чуждестранните гости така и от 
българското общество. Павлова бе 
категорична че председателството на 
Съвета на ЕС е надпартийна тема и 
трябва да се радваме на 
положителните оценки. 

 



„Най-вече говорим за мир и сигурността, защото мирът и 
сигурността на Европа минават през тези в Западните 

Балкани. Когато говорим, че искаме Европа да е сигурна 
и стабилна, фокусът трябва да е там, а не да се борим с 

последствията.“ 

(Лиляна Павлова, министър за българското 
председателство на Съвета на ЕС) 

 



Бъдещето на Европа зависи от нас – гражданите на 
Европа. Тя трябва да бъде силна,единна и сигурна 
каквато е и сега. Девизът на българското 
председателство е „Съединението прави силата”. То 
представлява историята на странатa ни и за това нека 
превърнем българско председателсво на Съвета на ЕС в 
една мисия,която да донесе само успехи на страната ни.  

 



Благодаря Ви, за вниманието! 

Източници:  
 https://eu2018bg.bg/ 
 http://news.bnt.bg/bg/a/15-spad-na-mladezhkata-bezrabotitsa-u-nas-za-poslednite-5-godini 
  http://news.bnt.bg/bg/a/ministr-pavlova-prvite-tri-mesetsa-ot-predsedatelstvoto-preminakha-

uspeshno  
 https://europa.eu/european-union/topics/culture_bg 
 https://nova.bg/news/view/2018/02/20/207636/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B

8%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD 

 https://nova.bg/news/view/2018/01/23/204931/галъп-67-смятат-че-партиите-трябва-да-загърбят-
различията-при-европредседателството/  

 https://nova.bg/news/view/2018/01/17/204330/юнкер-българия-е-вдъхновение-за-страните-от-
западните-балкани-видеоснимки/  

 https://eu2018bg.bg/bg/news/178 

Изготвено от: Никол Еленкова II курс специалност „Политология“ 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ФИСН 
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Случаят  

„Субкултурна мрежа“ 



 
 Свръхинформираността и свободата на съвременната младеж 

като проблем - трудност при индивидуално дефиниране на цели 
и търсене на критерий за развитие 

 

 Нов поглед към културата – средство за оразличаване и 
идентифициране  

 

 Нов начин да създаваш и консумираш култура и изкуство, 
оставайки ангажиран с тях 

 

 Недоверие във формалните институции 

 

 Приятелският /неформален/ кръг – източник на подкрепа  

 

За необходимостта от нов (неформален) стил 

младежко участие в културния живот  



 
Култура – съвкупност от норми, ценности, езици, 

идеи, обичаи, вярвания и символи, която регулира 

(гражданското) общество. 

 

Субкултура – група от хора с култура, различна от 

по-голямата култура, към която принадлежат. 

Субкултурите предлагат на хората алтернативни, 

неформални социални институции, в които да 

участват. 

Култура и субкултура 



 

 

Нов стил на младежко участие, различен от 

формално предлагания в обществото – 

специфичен начини на поведение, 

идентичности и споделени норми и ценности. 

Субкултурен стил на младежко участие 



 
 

Фокус група 

 

 Биографично интервю 

 

Включено наблюдение 

 

Методологическа рамка 



 
 2015 г. – досега: Организацията е резултат от приятелство между 

двама души с общи интереси и ценности; съдействие от 

собственика на заведението, където „се случва“ организацията 

 

 Платформа, стимулираща свободното себеизразяване и 

себеизявяване на младите хора чрез култура и изкуство – 

създаване на музика, провеждане на литературни четения и 

дискусии 

 

 Неформална „формална“ доброволна институция – сцена за 

обмяна на опит, получаване на информация, дискутиране на 

актуални обществени въпроси 

Платформата „Субкултурна мрежа“ – история, 

идеология и бъдеще 

 



 
 

Целева група – младежи на възраст между 15 и 35 
години, които имат шанса да покажат свободно 
своето разбиране за изкуство и култура 

 

 Бъдещи стремежи на организацията – разрастване 
на тази младежка мрежа и прерастването ѝ в 
общност, „раждаща“ всякакъв вид „чисто“ 
изкуство и култура, на базата на общи цели, 
интереси и възгледи. 

 

Платформата „Субкултурна мрежа“ – история, 

идеология и бъдеще 

 



 
 Поле за изява на младите хора с нестандартни интереси и способности – 

възможност за свободно развитие в областта на културата и изкуството: 

 „… самата общност от младежи да покаже всеки на какво е способен, да 
дойде и да каже: „Ами, аз мога да правя това“. И ние сме: „ОК, нали, имаш 
възможността, заповядай при нас, направи го, даже ще ти помогнем с каквото 
можем и ние.“  

 Достъп до информация, засягаща различни сфери на живота – обогатяване:  

 „Целевата ни група като цяло са младежи, които имат по някакъв начин 
желание, но нямат достатъчно информация  и достъп до нея… и ние го правим това 
нещо чрез платформата, която създаваме. Тя е пълна с информация, която дава – 
през целия аспект на концертни събития, през кинопрожекции, театър, литературни 
четения и т.н.“ 

  

 Общуване с различни хора и формиране на общи цели и идеи за бъдещето – 
създаване на мрежи: 

 „Това, че успяхме в крайна сметка да тръгнем, да правим нещо, се случва, 
защото ни се случи да се запознаем с хора, които могат да ни помогнат, могат да ни 
дадат възможността да направим нещо такова.“ 
 

 

Позитивни аспекти – „движещи сили“ 



 
 Финансиране и рекламиране със собствени усилия и средства:  

 „Младежите имат много идеи за неща, които искат да правят… Ти може 

да имаш най-гениалната идея за нещо, което трябва да се случи, било то бизнес, 

било то нещо в сферата на изкуството, културата, каквото и да е, но ти нямаш, 

примерно нямаш, банкова история, за да може да изтеглиш кредити и да го 

направиш, нямаш институция, от която да вземеш някакви финанси, да го 

осъществиш.“ 

 

 Липса на достатъчно голям медиен интерес към събитията в платформата: 

 „Най-често, когато пишат за нас медиите, е някакъв прес релийз, който 

ние сме изпратили и те са така добри да го публикуват.“ 

  

 Предубеденост от страна на обществените институции: 

 „Ако трябва да разчитаме на някой, това е според мене, преди… в 

огромната част от случаите, не е институция, а личност или група от личности… 

Ние самите ако не си помогнем, просто ще ни отвеят и ще си останем една гола 

вода. “ 

 

 

Негативен опит по пътя на утвърждаване на 

организацията 

 



 
„Субкултурната мрежа“ е онова свързващо звено между 
формиращата се нова младеж и културното наследство, 
което ще бъде оставено след нея. Този субкултурен стил е 
необходимата платформа, позволяваща младото поколение 
да участва активно в културния живот, обменяйки и 
консумирайки многообразието от зараждащи се форми на 
изкуство, релевантни към актуалната културна и 
обществена действителност. Стимулирането на подобен 
стил младежко участие създава и предпоставки за 
формиране на гражданско самосъзнание и чувство за 
отговорност както към отделния индивид, така и към 
колектива, от който той е част. 
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