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 Чупрене- Единство в многообразието 
 

1 / Местни медии : Вестник „Торлаци" 

2/ Торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”  

 Добри практики на добри съседи 
 

„Неоткритата тайна на Западна Стара планина“ 

 Култура и образование в действие 
 

От проект в проект 

 Младите в настоящето   
 

Оргинал до оригинала 

 Култура на потребление 
 

Еко- агрикултура 

 Живо съкровище на ЮНЕСКО 
 

„Песента на хляба” 

 Силата на наследството 
 

Първи национален фестивал на ореха 

 Дървото на живота 
 

На среща с родовата памет   

 Между до земята и небето 

В света на народните вярвания, астрономията и метеорологичните явления 

 Традициите оживяват 
 

Фестивал "Живо наследство 2014", гр. София  
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 Интердисциплинарно творчество 
 

„Чудовище”- „Чудо- Вижте” в Панчарево 

 Как да доведем света при нас.. 
. 

Вълшебното наследство на малкото село скрито в QR код за малки и големи 

 Малките в голямото културно пространтво 
 

„Музейко”-най-големият детски научно- интерактивен музей в Източна Европа 

 Интелигентна миграция  
 

Първо IT село в България 

 Териториален маркетинг с интерактивна комуникация 
 

Хилядите километри са „на една ръка разстояние”….. 

 Европейско културно сътрудничество  
 

Календар на културните събития в трансганичен регион Гоце Делчев- Гевгелия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ 

 

Списък на таблиците 

ТАБЛИЦА 1 КАРТА И ЛОГ НА „ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ‖ ......................................  

Списък на схемите 

СХЕМА 1 СХЕМА НА ПОДХОДА 

СХЕМА 2 ЦИКЪЛ НА СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 

 

Списък на снимките 

 

СНИМКА  РЕКА ДУНАВ ............................................................................................................. 24 

http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/v-sofiya-otvarya-vrati-naj-golemiyat-detski-interaktiven-muzej-v-iztochna-evropa


 

Стр. 7 от 88 

"Мост над планината – развитие на местни културни  
институции в трансграничния регион Чупрене - Пирот" 

Проект № 2007CB161PO006-2011-2-197         

 

 

 

 

СНИМКА ЗНАК „ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО‖ /ЗЕН/ 

Снимка ТРЕТИ БРОЙ НА ВЕСТНИК „ ТОРЛАЦИ” 

 

Списък на картите 

КАРТА 1  

КАРТА 2 КАРТА НА РАЗВИТИЕ НА ГКПП СЪС СЪСЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ /2001 – 2005 Г./ ........... 21 

КАРТА 3 РЕКА ДУНАВ – ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ ........ 23 

КАРТА 4 КАРТА НА РЕКА ДУНАВ ОТ ПЛАНИНАТА ШВАРЦВАЛД В ГЕРМАНИЯ (ОТ НЕМСКИ 

„ЧЕРНА ГОРА‖) ДО ЧЕРНО МОРЕ /НАД 2’900 КМ. ПРЕЗ ЕВРОПА/                                               24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стр. 8 от 88 

"Мост над планината – развитие на местни културни  
институции в трансграничния регион Чупрене - Пирот" 

Проект № 2007CB161PO006-2011-2-197         

 

 

 

 

ПРОЛОГ 

 

„Новата ни национална кауза трябва да започне от културата и образованието.” 

 

„Мисля, че отдавна в България на дневен ред е трансформацията на „малките” 

политики в „големи” – привидно „малките” политики като образование, като 

култура, като демография, семейни политики, политиките за деца - ето това са 

новите теми, които България, особено във фазата, в която се намира, е 

предопределена да развива.” 

 

Министърът на културата д-р Петър Стоянович при откриването на Деветата 

световна среща на българските медии в София, на тема: "Медиите и националните 

каузи".  
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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ  

 

 

…Какво е “стратегия”… ? 

Corporate strategy,I. Ansoff - 1965 

•.. „Изкуството на войната" не е обикновен наръчник по военно дело. Поетично написаното 

гениално творение на древнокитайския пълководец и философ Сун Дзъ е най-значимият военен 
трактат на всички времена. Образец на изящна словесност, текстът надхвърля конкретните рамки 
и обхваща цялото битие за успех във всички житейски области. Уроците по стратегия и тактика са 
способ за човека да направлява съдбата си. 

• Днес за УПРАВЛЯВАЩИТЕ на една ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ “стратегията е избор от 

фундаментални възможности зa оптимално включване на организацията във външната 
среда, тези възможности осигурят нейното СЪЩЕСТВУВАНЕ, РАЗВИТИЕ и ПРОСПЕРИТЕТ."     

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ  е ВРЪЗКАТА на една ОРГАНИЗАЦИЯ с ВЪНШНАТА СРЕДА, 

инструмент за ПРОМЯНА на настоящето и за АДМИНИСТРИРАНЕ на бъдещето 

Джеймс Клавел 

• “..Преди цели двадесет и пет столетия Сун Дзъ е изразил тъй много истини, които продължават 

да са в сила. Неговата кратка книжка и днес ясно показва кое и как се върши погрешно. Ако бе 
приложено умението на Сун Дзъ, ние може би нямаше да загубим войната в Корея, Британската 
империя може би нямаше да се разпадне и по всяка вероятност щяха да бъдат избегнати двете 
световни войни.“  

Corporate strategy,I. Ansoff - 1965 

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-1363/knigi-ot-sun-dzy.html
http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-234/knigi-ot-dzhejms-klavel.html
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I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТРАНСГРАНИЧНО КУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ 

ОБЩИНИТЕ ЧУПРЕНЕ И ПИРОТ В РАМКИТЕ НА  ТГР 

БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ  

1.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩА  ТРАНСГРАНИЧНА КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ НА НАСЛЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО 

КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧУПРЕНЕ-ПИРОТ  

 

1.1.1. Основания 

Трудно би било да си представим опазването и поддържането на общото, 

специфичното и многообразно културно наследство в общините Чупрене и Пирот в 

рамките на ТГР България-Сърбия, без разработване на съвременен стратегически 

инструментариум- трансгранична комуникационна стратегия на наследствата за 

развитие на европейско културно сътрудничество.   

Първата стъпка за тази насочваща междуобщинска инициатива, е тя да бъде 

представена за обсъждане и приемане от общинските съвети на Чупрене и Пирот. 

Съгласуваната подкрепа за проектното й разработване, има за цел:  

 Създаване на нова и устойчива работна среда за опазване, поддържане, 

валоризиране и полезно използване на общите и специфични културни 

дейности, в т.ч. традиционен поминък, занаяти, споделен опит, добри практики; 

 

 Програмно идентифициране на трансграничен модел на децентрализирано 

европейско културно сътрудничество с участие на културните институции, 

местната общност и други заинтересовани страни в решаването на проблеми и в 

оказване на подкрепа за обществени каузи свързани с опазване, предаване и 

популяризиране на трансграничното културно наследство. 
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Пред всеки регион в страна практически винаги е стояла дилемата: дали да бъде 

генератор на нови идеи, продукти и услуги и активно да развива процесите и 

дейностите свързани с тяхното позиционирането в полза на териториалното развитие, 

или да бъде основно потребител на крайни продукти или само възпроизводител на 

набор от застъпващи се проектни резултати. В не малка степен, културното наследство 

попада в тази стратегическа дилема. Съвместното иницииране на пилотни инициативи 

е от особено значение за тъжно познатия Северозапад в България, като най- беден 

регион в институционална Европа. 

Липсата на комуникационна визия степенуваща по значимост процесите 

свързани с информираността и представителността на наличните наследства в 

трансграничната проектна територия затруднява и спъва процесите на съхранението, 

опазването и поддържането им в местен, регионален, приграничен, трансграничен и 

европейски контекст. 

Изграждането на трайни двустранни взаимоотношения и предвидими устойчиви 

партньорства на основата на междукултурният диалог на Северозападната външна 

граница на ЕС, винаги е по-перспективна стратегия в дългосрочен план, отколкото 

краткосрочния проектен обмен в трансграничното пространство Чупрене - Пирот. 

Всичко това налага общото и специфично културно наследство на общините 

Чупрене и Пирот да стане обект на разработване на комуникационна стратегия на 

наследствата за целите на устойчиво развитие на трансграничната проектна територия.  

Първата стъпка в това отношение се реализира по настоящият проект с 

инфраструктурното обновяване на НЧ «Хр.Ботев» с.Чупрене, на НЧ «Нов Живот» 

с.Горни лом и на Културен дом Пирот. Постигнатите добри резултати са отправна 

точка за  надграждането им с обновяващо съдържание и стратегически ориентирани 

дейности в полза на междуинституционално трансгранично културно взаимодействие. 

Настоящият проект полага основите за изграждане на индикативна работна рамка за 

последваща инициатива, а именно- иницииране на партньорски проект за разработване 
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на трансгранична комуникационна стратегия на наследствата за европейско  

културно сътрудничество.   

1.1.2. Работна рамка 

Разработването на Комуникационната стратегия на наследствата се нуждае от 

публично припознаване на необходимостта от ангажиран междукултурен диалог с 

конкретен работен формат и фокус. В средносрочен план /2015- 2016г./, това означава : 

провеждане на  трансграничен Форум процес с ясена визия и конкретно формулирани 

цели. Форумът следва да търси отговор на въпроси от взаимен интерес за опазване и за 

развитие на нови форми на културно сътрудничество, както и на подходи за 

популяризиране на многообразното културно и природно наследство на общините 

Чупрене и Пирот. В резултат, Форумът следва да изработи пилотен модел на обща 

Комуникационна стратегия на наследствата с индикативен план за действие до 

2020г. Сред примерните теми, които могат да залегнат във форумното обсъждане за 

разработване на обща Комуникационна стратегия на наследствата, могат да бъдат : 

 Какви разнообразни културни дейности и трансгранични взаимодействия  в 

проектна територия на малката, пригранична община ?  

 Жива традиция и народна култура в трансграничното културно 

пространство, съвременно изкуство, историческа памет и културно 

наследство, кой други нематериални и/или материални ценности са предмет 

на комуникационни категории  ?  

 Подкрепа и приоритетно развитие за професионално изкуство и/или на 

непрофесионално творчество ?  

 Какво изследване на комуникационните аспекти на наличните културни 

наследства- идентификационно, репрезентативно, информативно, 

интерпретативно или диалогично между различните, но допирни на 

наследствата сфери ? (т.е.дали Стратегията цели ―представяне‖ на 

автентичните форми и традиционни образци на местната култура зад граница 

или има за цел по-скоро провеждане на местен диалог, установяване на нови 
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контакти или каква подкрепа е нужна за традиционно добрите и трайни 

взаимоотношения със съседната култура ? 

 Побратимяване между общините и/или експертен обмен на 

междуобщинско ниво като работен модел на взаимодействие при 

осъществяването на местната и /или на трансгранична културна политика ?; 

 Какво взаимодействие между материалните и нематериални културни 

ценности, в партньорство с кого ?; 

 Кои форми на творчеството са приоритет за стратегията ? За представяне на 

познати продукти или за подготовка на медийно ориентирани проекти ? / 

например разработване  на общата виртуална карта на трансграничния 

район, на която всеки посетител, сам да изработи собствен културно- 

туристически маршрут /,  

 Стратегията на наследствата следва да застъпва разработване както на 

виртуални, така и на илюстровани карти, например на традиционните 

занаяти, на местното кулинарно наследство, на литературното 

наследство или на живите човешки практики и т.н./; 

 Кои продукти, услуги, средства, дейности или процеси се подкрепят 

приоритетно ? – Еднократни ии краткотрайни културни събития, нови 

кулутрни услуги и продукти или средносрочно планиране на културно- 

образователни, туристически или медийни проектни партньорства ? 

 Нужен ли ние процес на наблюдение / мониторинг и оценка / върху 

състоянието на наследствата в трансграничния регион Чупрене- Пирот 

(„блиц контрол― върху обектите и практиките свързани с наследствата от 

двете страни на границата) и „отваряне― на този вид наблюдения към 

гражданското общество от двете страни на границата ?; 

 Кои са целевите групи, междупоколенческите публики и новите аудитории 

на регионалната култура в чужбина: българските общности зад граница, 

чуждестранните туристи, непознатите симпатизанти, младите хора или др. ? 
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 Културата като основа за интегриране на етносите. Какви социализиращи 

практики за културна интеграция ? 

 Кои са стратегическите партньори на процеса за развитие на културата в 

общините Чупрене и Пирот в рамките на ТГР България-Сърбия и как следва 

да бъдат приобщени ? 

 Развитие на нови умения и компетентности за подготовка на проекти за 

усвояване на средства по програми на ЕС /2014- 2020/ 

 Подкрепа за изграждане на „Ресурсни личности„ и развитие на „човешкия 

фактор―, като пазител, последовател, двигател, медиатор и оператор на 

традиции и ценности от общо трансгранично значение и интерес; 

 Създаване на общи механизми за идентифициране на общински и публични 

независими регулативни системи /например обсъждане и приемане на 

трансгранична Харта за опазване и популяризиране на наследствата 

Чупрене - Пирот /; 

 Създаване на ясен план за действие с конкретни ангажименти за 

изпълнението му, в т.ч. / разработване на съвместни рекламни материали, 

участие с общи продукти в международни сайтове, създаване на нови 

услуги, провеждане на  директен маркетинг и  т.н./; 

 Регулярният обмен на информация между двете общини по различни теми, е 

предпоставка за увеличаването на кратките визити и уикендови пътувания, в 

т.ч. и на професионалните контакти с цел посещение на културни събития от 

културните календари на общините или например / изготвяне на общ 

трансграничен културен календар за двете общини – виж добра практика/; 

 Идентифициране на възможностите за равнопоставено или приоритетно 

развитие на различните видове туризъм, например еко, културен, 

приключенски, спортен, ловен и др. в т.ч. / разработване на нови услуги и 

продукти за комбинирано предлагане на тематични маршрути под 

формата на трансгранични културни коридори, свързани с природни и 
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културни забележителности / църкви, манастири, археологически обекти, 

съвместно честване на религиозни празници, провеждане на фолклорни 

събития  или представяне на занаяти и др., – виж добра практика / 

 Идентифициране на възлови места на комуникация и информация / освен 

културните институции / за провеждане на директен териториален маркетинг 

/ ж.п. и автогари, бензиностанции и банкови клонове, крайпътни билбордове 

и т.н /; 

 Разработване на медиен  дизайн на Стратегията за публично обсъждане, 

преса, електронни медий, интервюта, репортажни резюмета на процеса по 

локалните медии  или в партньорство със съседните по- големите общини, на 

областно ниво и т.н..  

 Наборът от предметни области на Стратегията и формите на културно 

взаимодействие, следва да бъде представителен за обема и значението на 

наличните наследствата и свързаните с тях практики, като се отчита 

необходимостта от обвързаното им със съвременните комуникационни  и 

информационни технологии , бази данни и партньорски мрежи. 

1.1.3. Документални  ресурсив полза на  европейското културно 

сътрудничество  

- Рамкова конвенция за стойностите на културното наследство за 

обществото (Фаро, 2005). Стратегическият инструмент е изграден върху идеята за 

„Общото европейско наследство”, което по своята същност и всеобхватност изгражда 

духовно и материално пространство с ново измерение на „споделен източник на памет, 

разбиране, идентичност, кохезия и творчество". На тази основа комуникацията на 

наследството се разглежда приоритетно, като  

-  право на достъп на всеки "да се възползва от наследството и да 

допринася за неговото обогатяване", в т.ч. да се включва активно в  
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- "процеса на идентифициране, изследване, документиране,  

интерпретация, опазване и представяне  на културното наследство", с 

подчертан фокус върху достъпа на младите до наследството. Конвенцията 

насочва вниманието върху "използването на информационните технологии за 

подобряване на достъпа до културното наследство".  

- „Комуникация на наследството” (Опатия, 2006). В рамките на Форумът, 

процесът на комуникация се определя като „обмен на знания за наследството” - израз 

на общата ни европейска отговорност за опазването му за бъдещите поколения. 

Извежда се тезата, че в глобализиращият се пазар, обикновения  човек усеща 

осезателно необходимостта, да открие, да се докосне и да се опита да достигне до 

корените си, както и съзнателно да  открива жизненоопределящата културна среда на 

другите. Това не е еднопосочно желание за натрупване на фактологически познания, а 

докосване да уникалната идентичност на хората, като комуникационни агенти и до 

културните ценности, отразяващи в различна степен собствената история и 

наследствата. Като предмет на комуникация, само по себе наследството материализира 

по-открит и богат диалог и по-интензивно трансгранично културно сътрудничество 

чред проектното взаимодействие.  

- В „Декларацията от Варна” (2005) на държавните глави от Югоизточна 

Европа е заявена ангажиращата отговорност, културното наследство и културните 

коридори в региона на Югоизточна Европа, да бъдат предмет на популяризиране чрез 

използването на съвременни информационни технологии1.  

- Общо събрание на Сдружение ”Регионален център за опазване на 

нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на 

ЮЕСКО”, 01.04.2014, София България   

Представителят на Сърбия, д-р Мирослава Лукич-Крстанович изрази подкрепа 

на плана за дейност, които според нея е амбициозен и повдига много въпроси и теми. 

Трите основни равнища на този план са сътрудничество, взаимодействие и обмен на 

информация. Сътрудничеството се изразява в проекти, които разчитат на партньорство 
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по проекти, в които участват различни заинтересовани лица и институции. 

Взаимодействието е по-важно не само в системата на обучението и на организирането 

на семинари, а е важно да има  повече семинари с участието на заинтересовани лица и 

институции. При обмяната на информация социалните мрежи са много полезни. Друг 

проблем е каква е дефиницията на НКН. Основните думи, които се използват са 

човешка общност, но винаги става дума за национално наследство, за държави-членки, 

за държавни комисии, тоест хуманистичният принцип на Конвенцията се променя по 

пътя си на изпълнение и това е проблем на методология
2
.  

- Дунавска стратегия и регионално развитие  

Третият годишен форум за Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, 26-27 

юни във Виена с заглавие „Израстваме заедно – заедно растем – Силни за 

процъфтяващ и приобщаващ регион на река Дунав“ постави акцент върху 

икономическото развитие, социалното приобщаване и доброто управление.  

Важното за България и най- вече за развитието на регионите по поречието, е че в 

новите оперативни програми са заложени възможности за финансиране на проекти, 

свързани с целите на Дунавската стратегия. 

Паралелно с отриването на тези възможности за новия програмен европейски 

период, българската страна набляга на необходимостта, страните извън ЕС, включени в 

стратегията, да участват на равни начала в дейностите свързани с развитието на 

Дунавския регион, както и да бъде стимулирано развитието и сближаването между 

страните вътре в региона, чрез интензивно използване на  възможностите по 

програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и приоритетно 

инвестиране в интегрирани проекти. Предвижда се, те да имат реален ефект за 

икономическия растеж на региона. В този смисъл, особено значение има 

организирането на информационни дни в рамките на Комуникационната стратегия на 

наследствата, за представяне на  възможностите свързани с подготовката и 

финансирането на проекти по Дунавската стратегия
3
. 



 

Стр. 18 от 88 

"Мост над планината – развитие на местни културни  
институции в трансграничния регион Чупрене - Пирот" 

Проект № 2007CB161PO006-2011-2-197         

 

 

 

 

- Годишна среща на Съвета на министрите на културата от страните в 

Югоизточна Европа / 27 и 28 юни 2014 г./ гр. Охрид, Република Македония.  

На Форумът са обсъдени различни възможности за продължаване на 

сътрудничеството в областта на културата и културното наследство на регионално и 

двустранно ниво, както и бъдещи възможности за разширяване на взаимодействието в 

тези области с международни правителствени организации, на първо място сред които 

ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Очаква се министрите и ръководители на делегациите 

да приeмат обща декларация, свързана с предмета на дискусиите.  

Актуални и тематично подкрепящи културните взаимодействия на 

трансгранично ниво, са също други важни европейски законодателни актове за 

развитие на стратегическите възможности , като например: 

- Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. Европейското 

гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (2013/2181(INI)) 

- Комюнике на ЕК  от 7 април 2014г. за оптимизиране на влиянието на културната 

дипломация в рамките на външната политика на ЕС (IP-14-382_FR) и др. 

 

1.1.4. „Мост през планината и реката”- отворени врати за 

наследствата 

  

За целите на съвместното планиране на културното сътрудничество и на 

тематичната комуникация между различните видове наследствата, инфраструктурният 

достъпът между Чупрене и Пирот има ключово значение,  като фактор за опазването и 

бъдещото им в полза интелигентното териториално развитие на трансграничният 

регион.  Търсенето на съвместни решения на общи проблеми и приоритетни области на 

интервенция за устойчиво сътрудничество, чрез ефективно използване на регионалните 

ресурси и постигане на добавена стойност за различните обекти на материалното и на 

нематериално културно наследство, са задължителни условия за развитие на 

подкрепяща медийна среда на наследствата, като предмет на активен трансграничен 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2181(INI)
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диалог. Като неразделна част от очакванията на местното население в Чупрене и Пирот 

е необходимостта от изграждане на по- пряка транспортната връзка през границата. 

Община Чупрене се намира в северните и северозападните склонове на Стара 

планина, до границата с Република Сърбия. Разстоянието от с.Чупрене до София е 160 

км., до гр.Монтана е 60км., а до Видин е 75 км. Тя  е най-отдалечената община в Област 

Видин и е по-близо до Монтана и Лом. Днес Чупрене е крайнина. Някога тук е минавал 

стар римски път, който е свързвал античния град Рациария с Ниш и е продължавал към 

Рим. Проходът през планината – наречен „Свети Никола‖ и сега съществува, като че ли 

е нарочно обрасъл в шубраци, за да „защити по свое му‖ непроучените  останки от 

военен пост или малка крепост, от която е бил наблюдаван важният за римляните 

път…или за да „прикрие‖ съществувалата  до 1917 г. тук редовна пътна връзка и 

митница. От тогава трасето при прохода е изоставено. Според специалисти тази връзка 

е жизнено важна. Тя съкращава пътя до София, отколкото при преминаването през 

Искърския пролом. Възстановяването й в контекста на развитието на възможностите за 

многофункционалните трансгранични връзки със Сърбия, е от изключително значение 

както за валоризиране на културните, историческите и природни дадености, така и за 

туристико- икономическите перспективи на планината и ползите за местното 

население, като част от европейското културно сътрудничество между общините 

Чупрене и Пирот. Не случайно, отново специалистите констатират, че България има 18 

пъти по-малко пътни връзки към съседите и Европа в сравнение със страни като 

Белгия, Холандия и Швейцария /виж : 

http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=7409&format=print&edition_

id=103 / 

Чупрене отсои на 20 км от Белоградчик и граничи с общините Димово, 

Ружинци, Чипровци, а в Сърбия община Княжевац е на 15км. На запад, границата на 

общината със Сърбия е дълга 25 км. Релефът е планински, с голяма разлика в 

надморските височини. Най-високата точка е връх "Миджур"-2186м, а най ниската 

точка е край махала «Фалковец» - 320м. Живописната местност (от латинското falco – 

сокол, ясреб),  събира трите притока на р. Лом. В Чупрене, като в мрежа са преплетени 

10 екопътеки с различна дължина, които пресичат планинския релеф и привличат 

http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=7409&format=print&edition_id=103
http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=7409&format=print&edition_id=103
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много туристи. 4-ри от тях преминават през хълмистите карстови образования 

наречени "Глами", като обхващат и селата Върбово, Търговище и Репляна. На 16 км от 

Чупрене се намира хижа Горски рай с 38 легла. До нея водят пет екопътеки. След още 5 

часа път се стига и до върха. Природните красоти са наистина много…Само в 

биосферен резерват „Чупрене‖, под егидата на ЮНЕСКО от 1977г., гнездят 174 вида 

птици и се опазва единствената в България естествена популация на глухар, защитените 

зелени територии, пещерите, реките,  дори само по маршрута : Фалковец - Чупрене - 

хижа "Горски рай" - Репляна са ―Запазена марка‖ на региона. 

Чупрене е «Зелена книга» с пейзажи за душата, на тишината и спокойствието, на 

магическа природа и на легенди, които човек сам трябва да потърси и прочете. Виж 

«Шепот от вековете. Легенди от Видинския край‖ на Георги Попов, Кръстьо Джонов / 

http://www.promacedonia.org/gp_kd/gp_kd_09.html / 

Карта 1  маршрута: Фалковец - Чупрене - хижа "Горски рай" - Репляна 

 

Източник карта: : http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/travel/2784-travel081-belogradchik-

april-2014 

http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/gpstracks/2790-gpstrack-2014-falkovets-chuprene-gorski-rai-replqna
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/gpstracks/2790-gpstrack-2014-falkovets-chuprene-gorski-rai-replqna
http://www.promacedonia.org/gp_kd/gp_kd_09.html
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/gpstracks/2790-gpstrack-2014-falkovets-chuprene-gorski-rai-replqna
http://www.mtb-bg.com/images/stories/trails_GPStrack/2014/gpstrack-2014_falkovets-chuprene-gorski-rai-replqna_map-big.jpg
http://www.mtb-bg.com/images/stories/trails_GPStrack/2014/gpstrack-2014_falkovets-chuprene-gorski-rai-replqna_map-big.jpg
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/travel/2784-travel081-belogradchik-april-2014
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/travel/2784-travel081-belogradchik-april-2014
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Граничният пункт при красивия старопланински проход "Кадъ боаз" край с. 

Салаш, община Белоградчик и Ново корито (Сърбия) е затворен oт 40 г. Стартът на 

строителните работи  бе даден през юли 2014г по време на Междунаредния събор на 

добросъседството и приятелството, който от 2000г. насам се провежда всяка година в 

прохода. а във времето с прекъсвания в годините от далечната 1925г….За да бъде 

отворен пунктът, трябва да се изгради пътна инфраструктура до прохода – 5 км от с. 

Салаш до границата и 1 км. от сръбска страна. И не само, след отварянето на границата 

между Салаш и Ново корито, надеждата на гражданите от региона е бъде поставен 3-

тонен монолитен каменен блок, на който ще пише: "Да пребъде във вековете 

добросъседството между двата народа." Този пункт има не само икономическо 

значение, но и чисто човешко, социално и културно. Той е врата към общата 

трангранична памет на поколенията, най- малкото, защото ще събере след много 

години на раздяла роднини, близки, приятели, съмишленици, партньори..и разбира се 

институции. Съвременното европейско културно сътрудничество е немислимо, без 

тяхното взаимодействие ! 

КАРТА 2 КАРТА НА РАЗВИТИЕ НА ГКПП СЪС СЪСЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ 

/2001 – 2005 Г./
4
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В момента разстоянието е близо 200 км, защото всички преминават през ГКПП 

Калотина или през Връжка чука, а гр. Пирот е разположен едва на 35 км от ГКПП 

Калотина (международен път Е-80).  

Новият пункт съкращава със 120 км разстоянието от дунавските пристанища до 

Ниш и Белград. За българите от северната част на страната това ще е по-прекият път 

към Централна и Западна Европа, за сърбите - към Дунав и Черно море. Той е мост през 

планината  за жителите на общините Белоградчик, Чупрене, Димово, Макреш и на 

сръбските Княжевац, Зайчар, Бор, Неготин, Пирот...  

Разработването на трансгранична комуникационна стратегия на наследствата 

следва да идентифицира практическите ползи от по-добрите инфраструктурни връзки, 

като сред тях, общините естествено приоритизират развитието и на екологичното 

земеделие в един чист регион, благоприятен за зеленчукопроизводството и 

овощарството.  

Стратегическите комуникационни практики и разработването на адекватни 

информационни ресурси и услуги в полза на опазване на различните видове културни и 

природни наследства в проектната територия Чупрене- Пирот е от изключително 

значение за нереализираните възможности в областта културния, еко, поклоннически, 

здравен, ловен, кулинарен.., а от Север и речен туризъм. Още повече, че страната ни е 

на второ място след Италия на местата, който най- често посещават съседите от 

Румъния.  

Извън всякаква стратегическа логика е да „забравяме‖ огромното значение на р. 

Дунав, като речна комуникационна система за навлизането на Европейската култура 

през дунавските градове и формирането на архитектурният им облик от времето на 

Възраждането, както и последователно да пренебрегваме важността й за целия 

Северозападен регион, респективно за проектната територия Чупрене - Пирот.  

Река Дунав чрез т. нар. "Европейски канал" е свързана с реките Майн и Рейн и 

свързва Северно море с Черно море. ..Казват, че при ясно време от хилядолетните 

"Глами", разположени на изток от живописното Чупрене, може да се види чак на 

другия край река Дунав… 
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КАРТА 3 РЕКА ДУНАВ – ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КУЛТУРА И ИСТОРИЯ 

По течението си известният 

„Дунавски път‖ е воден международен 

културен коридор на България, Сърбия. С 

тях,  Европейския Дунав преминава покрай  

и през десет държави на континента 

Европа - Германия, Австрия, Словакия, 

Унгария, Хърватия, Румъния, Молдова и 

Украйна. Тя е единствената плавателна 

река в Европа, която тече в посока от запад 

на изток. Това определя изключителното й 

значение за връзката между Западна 

Европа и Черно море от векове.  По 

бреговете на речния европейки културен 

коридор се е осъществявал от векове  

културен обмен. През Римската епоха по 

водната артерия, наричана по онова 

време Данубиус (лат.) са възникнали 

редица стратегически градове – Неопланта 

(Нови Сад), Сингидунум (Белград), 

Бонония (Видин), Никополис ад Иструм 

(Никопол), Сексагинта Приста (Русе), 

Дуросторум (Силистра). През 19 

век., Дунав е истински проводник на 

западноевропейските културни ценности и 

научно- технически постижения към 

Югоизточна Европа. Поради тази причина историческите градове по Дунав път, имат 

една обща история на приемственост. Римски селища, средновековни крепости, 

градски ансамбли от 20 век, шедьоври повлияни от европейската архитектура.  
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 Диалогът между различни западноевропейски стилове- Сецесион, Класика, 

Необарок, Романтизъм…, останките от древните градове по реката създават 

неподправено усещане за диалог между векове и цивилизации. Свидетелствата за тези 

наследства са живи в България и Сърбия5.  

КАРТА 4 КАРТА НА РЕКА ДУНАВ ОТ ПЛАНИНАТА ШВАРЦВАЛД В 

ГЕРМАНИЯ (ОТ НЕМСКИ „ЧЕРНА ГОРА”) ДО ЧЕРНО МОРЕ /НАД 2’900 

КМ. ПРЕЗ ЕВРОПА/ 

 
 

 

СНИМКА 1 РЕКА ДУНАВ 
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Река Дунав  носи по водите си спомена и за малко известени факти..: – При 

вестта за събитията в България прочутият френски седмичник „L’Illustration ‖- 

„Илюстрасион‖, основан в Париж през 1842 г. с огромен за времето си 20 хил. тираж, 

изпраща журналистически екип на Балканите през юни 1876 г. Военният журналист 

Людовик Ригондо и двамата художника Кауфман и Петрович тръгват за Видин по 

Дунава от Виена с австрийския параход „Карл Йозеф‖, а в Оршова се прехвърлят на 

„Радецки‖! Още тогава те стъпват в стъпките на Ботев и четата, като публикуват 

илюстровани репортажи за подвизите им.  

Във Видин ги арестуват, но и пускат на доверие, без гаранция за сигурността им. 

Те посещават селата Дунавци и Чупрене,  навсякъде виждат следи от издевателствата 

над българското население. Убеждават се, че опасност ги грози  сред разрухата и 

решават да отидат към Сърбия през Пирот и Ниш… 

Публикуват поредица репортажи под наслов „Voyage  a travers  l insurrection 

Oriental ―  ( „По следите на въстанието в Ориента‖) от 15 юли до края на октомври 1876 

г. При описанието на пътуването си с „Радецки‖ го назовават „този прочут кораб, който 

бе експроприиран от въстаници… взел участие в българските бунтове, в прехвърлянето 

им на брега ‖, така още тогава подвигът на Ботев и четата му са „пътували по Дунав‖ и 

достигнали до Европа.../ По материали:  http://bolgari.net/botev_v_okoto_na_franciia-h-

654.html / 

http://bolgari.net/botev_v_okoto_na_franciia-h-654.html%20/
http://bolgari.net/botev_v_okoto_na_franciia-h-654.html%20/
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Вероятно, това е един първите образи на Ботев, 

отпечатан като гравюра във в-к „Илюстрасион‖и 

разпространен във Франция и Средна Европа. 

Заглавна старница на в-к „L’Illustration ‖- 

„Илюстрасион‖[No 1743] от 22/07/1876, 

Български възстания пред Видинската 

крепост 

  

 

1.1.5. „На една ръка” разстояние от границата  

 

Ако се фокусираме само върху частица от проектна територия между общините 

Чупрене и Пирот, неусетно ще се доближим до разположените от двете страни на 

границата, културни и архитектурни паметници, следи от праисторически селища, 
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средновековни крепости и църкви в околностите.. - уникалните манастири като 

Клисурският, Лопушанският, Чипровският, Добридолският. Забележителната 

Часовникова кула на централния площад в Чупрене гордо издига снага от 1899 г.- 

паметник на културата. Църквата ―Св. Йоан Кръстител‖ – с. Върбово, паметник на 

културата или  Църквата ―Св. Николай‖ – с. Търговище, паметник на културата, 1870 - 

1878 г., с архитектура от периода на църковна самостоятелност. На 3 км от с. Долни 

Лом  се намира една от най-старите църкви у нас – строена е през 1340 – 1365 г. 

Неизвестно от кого и кои са зографите,  хората твърдят, че били поканени монаси от 

Света гора. Вкопаната в земята, църква е обявена за паметник на културата от 1973г. И 

пак в Долни Лом и днес от векове стои чешма с надписи от римско време, която не 

пресъхва. .До селото в пещерата „Десни сухи печ‖ са открити следи от праисторически 

човек и пещерна мечка, а в пещерата „Леви сухи печ‖ са намерени монети и керамика 

от антично време. Едната пещера е водна – „Водни печ‖ и може да се разглежда само с 

лодка. Дълга е 1300 метра.  Примерите са много.. 

 От другата страна до Пирот, Църквата „Св. Петка‖ от 13 век и манастира Св. 

„Иван Богослов‖ от края на  XIV век, образец за средновековната сръбска архитектура,  

Църква "Св. Богородица" в с. Долна Каменица. Прочутата още от античността лековита 

вода на „Звоничка Баня‖, курорт, познат в цяла Сърбия, Суково-Погановски манастир. 

В Средновековна църква „Св. Никола― – Станичене и на около са отрити 113 гроба. В 

един от тях е намерен скелет на млад мъж. Покойникът е бил облечен в златовезана 

дреха, извезана със златни конци и сребърни нишки, с титула на българския цар Йоан 

Александър: "Йоан Александър Цар Блгаром и грком"…., примерите на наследствата са 

много...  

Взети заедно, всички обекти образуват духовна и природна огърлица, от редки, 

ценни и уникални образци на културно-историческото и природно наследство, който 

могат да привличат хиляди посетители. Взаимодействието по между им формира една 

нова европейска поклонническа дестинация в екологичен коридор от множество 

Свети места, като своеобразна „Света гора” на Северозападния регион. 

Нов ГКП ще допринесе за развитието на туризма, ски спорта, търговските 

връзки, междупоколенчески граждански контакти и много други.  
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В момента тези дилеми са нерешени. Разработването на Комуникационната 

стратегия на наследствата и програма на действие би спомогнало да се инвестира 

устойчиво в определени дългосрочни инициативи за информация, цифрово управление 

и публичност на наследствата. Необходимо е внимателно да се прецени ролята и 

участието на заинтересованите страни, като се приоритизира държавната подкрепата на 

общинско ниво за развитие на трансграничното пространство. 

Провеждането на европейски междукултурен диалог, за идентифициране на 

междусекторни взаимодействия и формирането на интегрирани общностни политики в 

рамките на регион Чупрене- Пирот е съдържателната и институционална основа за 

разработване на обща комуникационна стратегия на наследствата.  

1.2. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН  ХОРИЗОНТАЛЕН ПОДХОД  

 

Подходът на публичните политики Чупрене- Пирот: Трансграничен обществен 

Форум процес за европейско културно сътрудничество и разработване на обща 

комуникационна стратегия на наследствата . 

 

Провеждане на трансграничен форум процес: 3- 5 сесии годишно / според 

нуждите/. 

Организиране на тематични сесии на ротационен принцип на домакинство с 

участие  заинтересованите страни от 2-та града, защо не и на наблюдатели, от най-

близките общини от съседните Румъния и Македония. 

Дискусии / 4 - 6 часа на сесия / 

С фокус върху реалните трансгранични проблеми на културните наследства и 

набелязване на конкретни проектни предложения за развитие на секторни културно- 

образователни продукти и туристически услуги от регионално значение за опазване и 

валоризиране на културното наследство в трансграничен регион Чупрене-Пирот. 

СХЕМА 1 СХЕМА НА ПОДХОДА 
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Оригиналност на метода  

Подходът  хоризонтално обединява „от долу нагоре”, местните граждани и 

институции, идеите и културните ценности от двете страни на границата в 

уникален междукултурен диалог и работно взаимодействие за разработване на Обща 

комуникационна стратегия на наследствата в Северозападната периферия на ЕС. 

 

Резултат от трансграничната практика Чупрене –Пирот:- територия на пилотни 

проекти. Предложени и разработени по време на Форум процеса, проектните 

инициативи следва да се реализират с подкрепата на европейските финансови 

инструменти в дългосрочен план до 2020г.  

II. ПИЛОТНА ПЛАТФОРМА ЗА ОПАЗВАНЕ , ПОДДЪРЖАНЕ И 

ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ МАТЕРИАЛНИ И 

НЕМАТЕРИАЛНИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ  ЧУПРЕНЕ- ПИРОТ  

2.1. ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  ЧУПРЕНЕ-ПИРОТ 
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2.1.1 ОПАЗВАНЕ НА НАСЛЕДСТВАТА  

 

Целта на Програмата на комуникационната стратегия на наследствата за 

европейско културно сътрудничество е насочена към съвременни тенденции, подходи и 

практики за опазването му от двете страни на границата между Чупрене и Пирот. 

Изграждането на нова визия за разширеното и диверсифицирано съдържание на 

културното наследство, обвързва наличните видове материални и нематериални 

ценности в интелигентно взаимодействие по посока на: 

 Приложение на съвременни информационни методи и технически средства 

за проучване, опазване, популяризиране и използване на културното 

наследство; 

 Интегриране на проучването и опазването на културното наследство в 

процеса на образование и обучение през целия живот и формиране на кадри 

на место и общинско ниво; развитие на трансгранична педагогиката на 

наследствата; 

 Осигуряване на широк публичен достъп до актуална информация за 

наследствата, чрез новите IT технологии; създаване на публично отворени 

информационни системи за гражданко приобщаване към културното 

наследство; 

 Развитие на международното сътрудничество в областта на консервацията и 

реставрацията, чрез регионално сътрудничество с експертни мрежи , израз на 

принадлежността и приноса на регионалните културни ценности към общото 

европейско културно наследство. 

Ключовите дейности на общините свързани с интегрираното опазване, 

поддържане и валоризиране на обектите на КИН, приоритетно могат да бъдат 

ориентирани към технологичните инструменти на приобщаваща „виртуална реалност‖. 
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2.1.2. Дигитализиране и 3D моделиране на културното наследство  

Създаване на електронна система за регистрация и анализ на паметниците на 

културата в Общините Чупрене- Пирот. Тя ще е част от регионална и в бъдеще 

трансгранична база данни, която да дава пълни сведения за обекта, местонахождение, 

елементите, консервационните характеристики и актуалното състояние.  

Системата следва да осигури възможности за търсене по различни критерии – 

местонахождение / адрес, исторически период, категория на обекта и културната област 

на недвижимите културни ценности, а намерените обекти да се визуализират на 3 D 

интерактивна картата. Системата показва и процеса на администриране на 

документите, свързани с обект на културно-историческото наследство и с предвидимия 

инвестиционен процес. Електронните услуги за недвижимите културни ценности, 

трябва да намерят място в държавния портал за електронни услуги и в 

информационната система на Националния институт за недвижими културни ценности. 

2.1.3. База данни на трансграничното културно наследство  

Базата данни следва да съдържа слоеве от актуалната кадастрална карта на 

Чупрене: имотите, върху които има недвижими културни ценности, очертанията на 

груповите недвижими културни ценности, границите на историческите селища, 

обявените недвижими културни ценности по значимост – национални, местни или с 

ансамблово значение.  

Те са представени на динамична електронна карта с възможности за 

мащабиране, местене, включване и изключване на слоеве, търсене по зададени 

критерии. Методът позволява и постоянна актуализация и поддържане на данните, 

достъп до документите за устройственото планиране, възможности за прибавяне на 

визуални изображения на груповите и единичните културни ценности. 

Наличието на тази информация ще подпомага опазването на декларираните 

паметници на културата в общината и на старите сгради, за които задължително се 
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изисква становище от Националния институт за недвижимото културно наследство / 

НИНКН /.  

2.2. ПОГЛЕД КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ  

През 21 век в световната икономика туризмът е индустрия. В България той 

генерира всеки 8-ми лев от ВБП на страната. Тази индустрия наречена „Златото на 21 

век‖ е сериозен фактор за трудова заетост, постоянна и временна, както и за социално 

развитие и повишаване качеството на живот на обикновения гражданин в проектната 

територия на периферните общини Чупрене и Пирот. 

Културният туризмът е цивилизационно послание на всяка туристическа 

дестинация (страна, регион, селище, и населено място с история и т.н.) които той 

отправят към света, чрез своята култура, история, архитектура, традиции, храна, вино и 

много други прояви на цивилизационно присъствие и памет , съхранявайки собствената 

си уникална идентичност в глобализиращият се свят. 

Културният туризмът е гражданско образование в действие за интелигентен 

растеж на регионите. Той изгражда, прехвърля и надгражда мостове между граници, 

държави, региони, между цивилизациите, културите и историческите епохи. Той ни 

насочва един към друг и ни помага ни да научим повече един за друг и за себе си. 

Познанието за другия със средствата на културният туризма ни учи на уважение към 

собствената и чуждата идентичност, на толерантно отношение между народите и 

техните наследства. Поради тази причини, е необходимо провеждането на общинска 

политика с програма. 

Трансграничния регион на общините Чупрене- Пирот разполага с изключителни 

дадености за развитие на културен туризъм. Разработване на културно-туристически 

ресурси за валоризиране на наследствата в проектната територия Чупрене – Пирот 

изисква концептуалициране на общ културно- туристически продукт. 

 

СХЕМА 2 ЦИКЪЛ НА СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ  
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Развитието на нови концепции, не би било полезно и продуктивно, без 

включването на туриста. От този момент нататък, той трябва да бъде поставен в 

центъра на нашите ангажименти. Един туристически агент ако иска да оцелее на 

туристическия пазар, трябва да се открие към клиента. Клиентът- „туристическият 

потребител‖, трябва да бъде поставен в центъра на вниманието, той е истинската 

отправна точка за концептуализирането на туристическите продукти. За да се предложи 

един нов опит/ преживяване за туристите, първо трябва да се запитаме: „Защо трябва да 

създадем туристически продукт?‖. Отговорът на този въпрос следва да бъде изведен от 

анализа на търсенето и предлагането, или  : 

 актуализиране на наличните продукти и адаптиране към съвременните 

очаквания; 

 рентабилизиране на отминалия сезон, за включване на нов насочващ продукт за 

туристите, който посещават региона извън сезона; 

Като цяло посетителите в тази дестинация са с „транзитен характер‖ и имат 

тенденция да изразходват по- малко средства на място, а когото разработваме оферта 

трябва да се съобразяваме с реалностите на тази ситуация. 

‖Зеленият‖ туристически пазар е наличен, търсен и с бъдеще в двете прилежащи 

територии, за разлика от културния, който поне на територията на Чепрене има 

„ембрионален‖ характер, но със сериозен потенциал за развитие   
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За целта е необходимо да имаме повече информация за пазара на туризма и 

детайлно да бъдат изследвани потенциалните потребители на туристически услуги в 

Северозападен регион, като регион квалифициран като най- слабо развит и беден в 

Европа.  

2.2.1. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО КУЛТУРНО 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Стимулирането на трансграничното културно многообразие в съседните региони 

Чупрене- Пирот е важна част от общата концепция за комуникация, за опазване и 

валоризиране както на нематериалното, така и на материалното наследство. 

Ефективното му използване е ресурс който преминава през проектното гражданско 

участие в развитието на трансграничната културна среда и в опазването на живото 

автентично състояние на  различните културни практики в него.  

Изграждането на адекватна на съвременните нужди трансгранична културна 

среда, изисква преориентиране на някои традиционни схващания за развитието на 

културния сектор и извеждане на преден план на дейности, които ефективно да 

опосредстват използване на наличните материални, човешки и творчески ресурси, в т.ч. 

развитие на традиционните културни практики, разширяване на формата на културното 

„производство‖, „възпроизводство‖ и диверсифициране на културните прояви по 

посока на развитие на съвременното изкуство и иновациите със съдържателен фокус 

върху новите медии и технологии.  

Например, една от целевите групи на публичните интервенции, свързани с 

културното многообразие и изразяване са неформалните младежки формирования и 

общуването например в социалните мрежи. Тяхната дейност е насочена към развитие 

на ново поколение на културно съдържание, свързващо търсещата себе си младежка 

култура и връзката и със забавлението, знанието, IT технологиите и съвременните 

методи в културно общуване и изразяване. Инструмент с бъдеще в тази посока е 

целенасоченото приобщаване на публично-частното партньорство за стимулиране на 

културното предприемачество.  
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От първостепенна важност за протичащите процеси на диверсифициране в 

методите и в съдържанието на културното взаимодействие между общините в рамките 

на предложението за разработване на комуникационна стратегия на наследствата, би 

било обособяването на проектната територия, като един своеобразен трансграничен IT 

побратимен микрорайон. / Виж добрата практика на първото село IT в България. 

Комуникационната стратегия би могла да мултиплицира този отит в трансграничен 

аспект. / 

2.3. Политики за устойчиво развитие 

Общинската подкрепата за творческите по своя характер и иновативни по 

съдържание политики е съвременна форма за опазване и предаване на културните 

ценности на следващите поколения и много важен източник за интелигентен растеж в 

прилежащата проектна територия.  

Без да се оспорва мястото на традиционните политики, подкрепата за 

иновативните подходи е от основно значение, за създаване на нови възможности за 

финансиране на традиционни и нови практики.  

Възприемането на този подход стимулира гъвкавост и адаптивност към 

променящата си културна среда, като отговор на конкретните нужди за опазване на 

наследствата. В дългосрочен план тези интегративни политики далеч надхвърлят 

прякото въздействие върху трансгранична културна среда. Тяхната сила е не в 

натрупването на косвени ефекти, а в стимулирането на нови форми за съхранение и 

предаване на културния опит и наследства през границата.  

Новосъздаването на интегративни ресурси, който идентифицират условията за 

разработване и представяне на проектни предложения за конкретен културен продукт 

или услуга, с подчертан иновативен характер, надграждат традиционните културни 

събития в региона.  

В тази плоскост се позиционира разликата между провеждане на „политики по 

необходимост‖ и на „политики на възможностите‖. „Политики на възможностите‖ са 

тези с иновативен характер, който създават условията за провеждане на  пилотна 

трансгранична комуникационна стратегия на наследствата. От своя страна тя трябва 

да намери инструментите за съхраняване, развитие и предаване на поколенията на едни 
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от най- характерните за двете съседни култури и общи за региона автентични практики, 

като ги обособи в защитена зона на наследство в  примерните направления, а именно : 

  

 Трансгранично народно творчество  

 

Акцента попада върху прякото включване на младите хора в процесите по 

издирване, съхраняване и популяризиране на живи традиционни фолклорни форми, 

застрашени от изчезване – типични ритуали; характерни празници; разказване - 

приказки, легенди; изучаване на песни, танци, провеждане на надпявания, 

организиране на седенки и вечеринки, изучаване на занаяти, например тъкане на стан, 

бродиране на традиционни мотиви, плетене на ръкавици и на вълнени чорапи и др.   

По проектите се подкрепят дейности свързани с образователните процеси на 

интерактивно обучение в живото наследство, насърчаване на творческото общуване 

между поколенията и възпроизвеждането на автентични фолклорни форми, които 

времето заличава от паметта на проектните региони.  

Превръщането на трансграничното пространство в интелигентен териториален 

ресурс без граници, предполага общи усилие за опазване на културните ценности в 

автентичният им вид за следващите поколения. Например, археологически проучвания 

доказват, че по тези земи е живяло гранично население, охраняващо границите, както и 

че названието „турла― се свързва със високо строените кръгли кошари от колове и плет. 

Паметта пази споменът, за тези най-стари типични жилища, както за архитектурата и за 

бита на селската турлашка къща
6
.  

Нека си припомним защо е важно да съхраним за поколенията жива „Приказка 

за Торлаците‖ в Северозапада.. - това материално и нематериално наследство на 

трансграничния регион, което трябва да бъде опазено за България, Сърбия, Европа. 

„…Имало едно време едни достойни и непокорни хора, наричат ги торлаци. 

Гордите хора от Балкана с белите дрехи.., Едни ги определят за наследници на древните 

траки, а други за потомци на прабългарски воини.  Днес в следствие на миграционните 

и демографски процеси те са около 25 хиляди.  
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Торлаци, хора затворени и чудати с чиста и весела душа. Те са българска 

етнографска група, населяваща Видинска и Монтанска област и села в Чипровско, 

Берковско, Белоградчишко.  

Торлаци живеят и отвъд Балкана в района на Пиротско и Княжевац в селищата 

Бърлок, Докинци, Пуста Еловица, Ръсовци, Славине, Ръжена, (дн. Сърбия), в Мариово 

(дн. Македония). 

Счита се торлашкият говор спада към северозападните български говори, 

определян като преходен от български към сръбски език, но все пак български по 

отношение на по-голяма част от своите характеристики. Хората са с неподправен 

хумор, подплатен със странния говор който говорят и тутуничат. Особено стакевчани и 

до днис силно и ярко поддържат буден торлашкия говор, чипровчани го поддържат и 

популяризират чрез местния поет и писател Георги Костадинов, който твори на 

торлашки. 

„Един от най-ранните извори на торлашки диалект е Темския ръкопис (1764). 

Патриархът на българската литература Иван Вазов увековечи торлака в „Белимелецът―, 

„Грамада―, макар да ги смесва с шопите. Сръбският писател-хуморист Стефан Сремац в 

новелите си „Зона Замфирова― и „Ивкова Слава― отразява манталитета и езика 

на торлаците, което пък дава възможност на реж. Здравко Шотра да направи популярни 

още повече торлаците чрез екрана. В художествената литература Иван Вазов, автор на 

поемата „Грамада― и на разказа „Белимелецът―, описва живота на торлаците, и 

неправилно ги отъждествява с шопите. Българският писател Йордан Радичков пише за 

Северозапада и торлаците. В разказа „Верблюд― той определя и границите на Торла- 

кия: „От Тимок до Тодорини кукли―.  

Планините, които ограждат и затварят торлашките села, спомагат за 

съхраняването на старинни черти в традиционната култура и изкуство.  

Торлаците имат богат духовен мир. Те говорят за „караконджици‖ и „бробнячи‖, 

гонят змеьове, на „Мишин ден‖ лепят очите на мишките, гергьовденската обредност 

тук е с най-стари тракийски корени, виене на венци, къпане в роса. Изключително 

практични, особеността им се състои в нежелание да напускат родното място, ала и да 

не приемат външни хора. 
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Традиционната носия на мъжете е Белодрешното мъжко облекло,ризата - 

"кошуля",  гащи "беневреци", укрени черни гайтани. Женското традиционно облекло е 

два вида, двупрестилчен и сукманен тип народен костюм.  

Престилките са двуплати или тесни, дълги, едноплати, с разноцветни ивици с 

втъкани пъстри геометрични растителни мотиви. Женската прическа е от около 60 броя 

ситни плитки, съединени в една плитка "пръцак", накичена с китки от цветя; паунови и 

боядисани птичи пера; мъниста и др. 

В народното изкуство на торлаците в Западна Стара планина се открояват 

килимите. Чипровските (тъкани в Чипровци и околните села) и пиротските килими 

носят белезите на западнобългарското тъкачество. Чипровските килими се изработват 

на вертикален стан "разбой". Те са гладки, двулицеви, с гоблена техника, с плавно 

преминаване на орнаментите, без ажур. От гъстотата на нишките на основата се 

определя качеството на килима; чипровските килими са при гъстота 23 - 27 чифта 

нишки на 10 см, преждата за килимите се оцветява с естествени багрила. Учените още 

спорят за началото на килимарството, за едни  чипровското тъкачество от края на XVII 

в. за други автори съвършената техника, знаците, символите и багрите, намират 

поразително сходство със средноазиатските и кавказки тъкани, и търсят корени назад 

във времето. 

Обработката на глина заема важно място в бита на торлаците в Западния Балкан. 

Грънчарството е с вековна традиция. Например, Берковската керамика е захранвала 

селата на северозападна България, когато в края на XIX и началото на XX в градчето 

работят 50-60 майстори. Грънчарите от Берковица създават разнообразни форми 

битови и артистични форми - трапезни и обредни съдове, църковни посуди, глинени 

произведения за стопанството и строителството, детски играчки и музикални 

инструменти, формите изчистени със съвършени линии. Цветовете са с естествения 

цвят на глината или са оцветени в земните тонове – охра, жълто, зелено.  

Традиционната народна кухня е емблематична с постни вкусни ястия – сърми с 

орехови ядки, чушки гньетени с боб, чорба от картофи със сирене, „бел муж‖ – мезе за 

пиене, наложена баница със сирене и др. Обредните хлябове на турлаците са колачи и 

светъц. 
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Хората и игрите на торлаците се характеризират с изключително богатство и 

многообразие. Например, Торлаците от Чипровско говорят за своето хоро не като за 

игра, а като за летене. Народните инструменти са дудук, кавал, гайда. Специалистите  

определят народните танци в Северозапада като най-стари.  

Има проучени над 121 народни хора в 21 торлашки села. (Кацарова 1958). В края 

на XIX-ти и началото на ХХ-ти век се създават духови оркестри в торлашките села. 

Няма село без такъв състав, а в някои селища през 40-те години те са дори три или 

четири. От люлката до гроба, духовата музика е неразделна част от живота на човека по 

тези българска земя.  

Ненадминат и самобитен творец в областта на духовата музика е Дико Илиев 

(1898 —1984 г.)., автор на над 40 прави, дайчови, еленини и други хора, 17 ръченици, 

11 военни марша и една рапсодия. С неговото "Дунавско хоро" цяла България посреща 

всяка Новата година ! 

Затова на Торлашкият фолклорен събор „Када кум прасе ти вречу‖ в с. Чупрене, 

в буквален превод: „Когато кумът дава прасето, бъди готов с чувала‖ или „използвай 

момента‖.., всички са заедно с Духов оркестър „Трубачи‖ от с. Грлиште от Сърбия, с 

Формация „Торлашки напеви‖ от ГПЧЕ „Петър Богдан‖, Монтана и много др. Но и 

защото Духовият оркестър на берковското село Замфирово, известен като Гушанската 

духова музика, е номиниран за 2014г. да представи област Монтана в Националната 

система „Живи човешки съкровища‖, тава само част от много живи ресурси
7
. 

 

 Земя на вкусовете: „Ово йе стандарт !” – „Кулинарното наследство на 

Чупрене -Пирот”  

 

Целите на направлението са свързани с опазването, опознаването и 

съживяването на малко познати традиционни и специфични аспекти на културната 

култура и география в трансграничния регион. Акцента попада върху кулинарното 

наследство чрез общуването при приготвяне на специфични кулинарни ястия 

характерни за района, като варене на сладко, приготвяне на туршии, баници, салати, 

сушени колбаси, приготвяне на напитки, айран, сокове и разбира се домашни гозби; В 

т.ч. подкрепа на доброволчески инициативи за участие в трудови процеси на 
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домакинството - събиране на сено, на засети култури в двора на домакините или в 

близко стопанство,  градината; хранене на пчели или „вадене на мед―. Селските райони 

изобилстват от боровинки, горски ягоди, малини, гъби и различни видове лечебни 

растения и билки. Този ресурс, предполага организиране на обучения в познаването и 

събирането им (по примера на кампаниите на ―Байкария‖ - организация, действаща в 

Родопите) или споделянето на опит за формиране на местни предприемачи съвместно с 

италианска фирма край Боровци, която изнася ягоди за цяла Европа и в САЩ. 

Направлението може да насърчи провеждане на дегустационни кулинарни турове за 

дегустация на храни, вина, посещение на битови ресторанти или демонстриране на 

специфични кулинарни умения, в т.ч. на рибарници за дегустация на риба;  

Сръбската национална и регионална кухня е изключително разнообразна и 

вкусна. Например гъстите, леко подкиселени чорби от бобови растения, кисело мляко, 

домати или от риба и зеленчуци, или „лужничка вурда", супа от гъби и боб, която 

поднасят в село Ракита, чест домакин на културен обмен  на фолклорни състави от 

градовете Бабушница и Трън. Сръбски специалитет е каймакът, от бито прясното 

мляко.  

Разпространени са ястията от свинско месо и сладководни риби, гювечът, 

сармите, кебапчетата, „джулбастията”, сладкото от плодове в гъст захарен сироп, 

щруделите или колачите,  традиционните салати от „пилешко с южни плодове‖, или 

„салата с варени зеленчуци с ананас‖. Традиционната „плескавица” от СРЪБСКА 

СКАРА или ЛЕСКОВАЧКА СКАРА, В миналото, каймата за лесковашката скара се е 

кълцала на ръка. Традицията е жива сред майсторите кулинари.  

Пример за провеждане на съвременни кулинарни практики е Кулинарният 

фестивал в Пирот ―Пеглана колбасица‖-  „Фестивал с луканки‖. Казват, че историята на 

пегланата колбасица трябва да се търси далеч назад във времето на турското робство. 

Въпреки че се провежда само от четвърти години, той е атракция за всички. В края на 

януари 2014г зимният кулинарен фестивал е посетен от  близо 5000 българи  в т.ч над 

80 автобуса от София и Софийска област, Пловдив, Русен, Монтана, дори и Ямбол и 

Бургас. Фестивалът се стреми да догони атрактивността на „Празникът на скарата в 

Лесковац през лятото. Важно е да отбележим, че най-таченото е домашното. Всичко, 

каквото се предлага, има етикета "домашно". Домашна баница, домашен хляб, домашен 
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суджук, дори домашно пиво. Примерите могат да бъдат мултиплицирани и извън 

проектния териториален обхват, на партниращите общини с „Дните на баницата‖ в 

Бела паланка, с „Рощилиада‖ - Фестивал на сръбската скара в Лесковац, 

Международният селскостопански панаир в Нови Сад, или Панаира за етнохраната в 

Белград. Паралелен пример е Кулинарният фестивал „Бабина душица", както казват на 

мащерката в този край, е част от програмата за празника на Монтана, който се чества на 

9 юни – Свети Дух. И още, да не забравяме, че : 

 

o Храната е основен фокус и най-важната атракция при всяко пътуване !; 

o Кулинарното изкуство е единствената форма на изкуство, която обединява 

петте човешки сетива /зрение, слух, обоняние, вкус, допир/ ; 

o Регионалната кухня  и местната кулинария са единствената атракция, която е 

на разположение през цялата година, при всякакви климатични условия, по 

всяко време на деня и по празници; 

o Интересът към кухнята е независим от възрастта, пола или етническа група, 

това е за цял живот; 

o Като неделима част от бита, всяка кухня има потенциал да създава ново 

откритие с всяко хранене; 

o Кулинарното преживяване е всеобхватно и представя най-различни видове 

храни, напитки и опит. Той е уникален и запомнящ се без значение къде се 

извършава; 

 

Преимуществен акцент се поставя върху онези кулинарни практики, които са 

най-силно застрашени от изчезване, в т.ч. издирването, документирането, изучаването, 

усвояването и предаването на кулинарни знания, техники и технологии, свързани с 

традиционната кулинарна култура на правене и потребление. 

2.4. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ  НА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО  НАСЛЕДСТВО  

 Що се отнася до материалното културно наследство, то е предмет на сериозна 

финансова европейска проектна подкрепа. Неговото място и значение има ключов 
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характер в рамките на настоящата Средносрочна стратегия за трансгранично културно 

взаимодействие, в т.ч. за бъдещото проектно разработване на трансгранична 

комуникационна стратегия на наследствата за развитие на активно европейско 

културно сътрудничество в трансграничен регион Чупрене- Пирот. 

Понастоящем е трудно да си представим подобна инициатива предвид 

рестриктивните общински бюджети и не само. В момента България е в процес на 

договаряне на оперативните програми с европейските институции за предстоящият 

програмен период, който вероятно ще приключи окончателно около средата на 2015г.  

В този смисъл, общинските управленски ресурси, биха могли да подготвят 

симулативен модел на Общинска политика за опазване и комуникация на местното 

културно-историческо наследство, като пилотна матрица за предстоящо 

разработване на основата на Форум подхода на обща трансгранична комуникационна 

стратегия на наследствата и развитие на европейско културно сътрудничество.   

2.4.1. Понятиен апарат – механизми и инструменти 

 За целта е необходимо проучване на основни понятийни определения, 

специфични дефиниции, механизми и инструменти, в съответствие с действащата 

нормативна система (вътрешна и международна) в България:  

 „Културното наследство” включва: 

- „паметниците: архитектурни произведения, скулптури или монументална 

живопис, археологически елементи или структури, надписи, пещери и групи от 

елементи с изключително световно значение от гледна точка на историята, 

изкуството или науката; 

- ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята 

архитектура, своето хармонично единство или своята интеграция в околната 

среда имат изключително световно значение от гледна точка на историята, 

изкуството или науката; 

- забележителните места: човешки творби или произведения, създадени 

съвместно от човека и природата, както и зоните, включително и 

археологичните обекти с изключително световно значение от гледна точка на 
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историята, естетиката, етнологията или антропологията.‖ – чл. 1 от 

КОНВЕНЦИЯ на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и 

природно наследство (в сила за Народна република / Република България от 

17.09.1975 г.). 

 „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.‖ 

– чл. 2, ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009г.). 

 

„Културно наследство” са: 

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

2. исторически обекти и комплекси; 

3. архитектурни обекти и комплекси; 

4. етнографски обекти и комплекси; 

5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

6. природни ценности (образци); 

7. индустриално наследство; 

8. произведения на изящни и приложни изкуства; 

9. народни занаяти; 

10. документално наследство; 

11. аудио-визуално наследство; 

12. устна традиция и език; 

13. книжовни и литературни ценности; 

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 



 

Стр. 44 от 88 

"Мост над планината – развитие на местни културни  
институции в трансграничния регион Чупрене - Пирот" 

Проект № 2007CB161PO006-2011-2-197         

 

 

 

 

15. музика, песни и танци; 

16. народна медицина; 

17. кулинарни и еноложки традиции; 

18. народни игри и спортове.‖ 

Чл. 6 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

 

 „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.‖ – чл. 7, 

ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.). 

 

 „Недвижимото културно наследство” обхваща културни ценности, които са 

трайно закрепени към земята, както и прилежащата им среда, или се намират под 

вода.‖ – чл. 9 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

 

 „Движимото културно наследство” обхваща всички останали културни ценности, 

включително и под вода, с изключение на тези по чл. 9 (недвижимо културно 

наследство) и 42 (нематериално културно наследство), чиято значимост не се 

променя в зависимост от местонахождението им.‖ – чл. 10 от Закона за културното 

наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.) 

 

 Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, 

идентификация, документиране, консервация-реставрация и социализация на 

културното наследство, който включва и подготовката на специалисти в 

съответната област. 
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 „Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване 

опазването му в интерес на обществото.‖ – чл. 8, ал. 1, 2 от Закона за културното 

наследство (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.). 

 

 Модел на опазване на културното археологическо наследство е система от 

мерки за устойчиво гарантиране сигурността на културното наследство при 

издирване, изучаване, идентификация, документиране, консервация-реставрация и 

социализация на културните ценности в интерес на обществото и при зачитане на 

културното многообразие. 

 

Подкрепа за недвижимите културни ценности в градска среда / ансамблови 

ареали от архитектурното и археологическото наследство /, в т.ч. урбанистична 

конверсия на старите сгради, бивши зони и обекти на индустриалното наследство 

предвижда 

Мерки: 

 Реставрация и консервация на недвижими културни ценности от архитектурното 

наследство в градската среда- градски ансамбли, бивши сгради на 

индустриалното наследство с възможност за преустройството им в пространства 

за културни прояви и дейности, за образование чрез култура и наследства; 

църкви и сгради с религиозни предназначение и др.  

 Разработване на програми за опазване и управление за обектите- паметници на 

културата. 

 

На второ място инициирането на Общинска политика за опазване на културно-

историческото наследство- КИН, изисква общинските органи, добре да познават: 

 Основни права, задължения и компетентности на местните власти в 

областта на опазване на културно- историческото наследство и паметници 
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2.4.2. Ключови компетентности на местните власти  

 

Местни власти 

Мерки: 

 приемат стратегия за опазване на културното наследство 

 предоставят концесии върху културни ценности  

 създават общински фонд "Култура‖ 

 вземат решения за финансиране 

 одобряват планове за опазване на културни ценности 

 вземат решения за участие на общината в дружества за съвместна дейност, 

общински фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности, в т.ч. 

 

Кметовете на общини  

Мерки: 

 Предлагат разработване на общински програмни документи и планове за опазване 

на културни ценности 

 Инициират и подкрепят дейности по издирване, изучаване, опазване и 

популяризиране на културните ценности 

 Предлагат създаван обществен съвет за закрила на културното наследство 

 Информират и осъществяват координирани действия при настъпила опасност и 

рискова ситуация за конкретен обект 

 предприемат действия по Закона за културното наследство при наличие на 

обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или 

разрушаване. 

 подготвят и изпълняват проекти за опазване и ползване на културното наследство  

 приемат правилници за устройството на общински музеи;  

 



 

Стр. 47 от 88 

"Мост над планината – развитие на местни културни  
институции в трансграничния регион Чупрене - Пирот" 

Проект № 2007CB161PO006-2011-2-197         

 

 

 

 

Местни обществени и консултативни съвети и комисии 

Мерки: 

 определят се членове със заповед на кмета 

 дават мнения и оценки за дейността на общинските културни институти  

 предложения и мнения по местни програмни документи в областта на културата и 

културното наследство 

 

Общински или смесени културни организации 

Мерки: 

 създават се с решение на Общински съвет; 

 цел - създаването, разпространяването и опазването на културните ценности чрез 

музеи и др. организации; 

 могат да извършват допълнителни дейности, включително и стопански; 

 могат да събират държавни такси; 

 

Създаване на общински фонд “Култура”  

Мерки: 

 Набиране на приходи и целеви средства по програми 

 Дарения, завещания, спонсорство 

 Други източници, определени от Общинския съвет 

 

Териториално-устройствена защита 

Мерки: 

 режими за опазване, определени според закона; 

 устройствени схеми и планове на защитени територии за опазване на недвижимото 

и управление на културно наследство;  
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 финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в 

охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране; 

 Режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя с акта за 

нейното деклариране или за предоставяне на статут.  С режима за опазване на 

недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията 

за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. Териториалният 

обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност и на 

охранителната й зона; 

 Контролът по прилагането и изпълнението на мерките на 

териториалноустройствената защита на недвижимите културни ценности се 

осъществява от Инспектората към Министерството на културата съвместно с 

компетентните държавни и общински органи. 

 

2.4.3. Подкрепа за общинската културна инфраструктура 

 

Общинска културна инфраструктура 

Мерки: 

 Реконструкция и модернизация на общинска културна инфраструктура - читалища, 

музеи, библиотеки, фондохранилища и др. вкл. чрез обновяване на библиотечен 

фонд, постоянни и пътуващи експозиции и др. 

 Опазване, цифровизация, социализация, експониране и популяризиране на 

недвижими, движими и нематериални културни ценности. 

 Изграждане и реконструкция на инфраструктурата за достъп до културно и 

природно наследство вкл. за хора в неравностойно положение. 

 

Планове за опазване и управление на културни ценности 

 могат  да се изготвят по преценка на общината, като в тях се определят: 
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Мерки 

1. обща характеристика на защитената територия; 

2. цели и организация на управлението; 

3. програми на дейностите по прилагане на плана; 

4. финансиране на дейностите по прилагане на плана; 

5. участие на партньорите в процеса по прилагане на плана; 

6. условия и препоръки за осъществяване на дейностите; 

7. система за мониторинг на защитената територия и спешни аварийни дейности при 

необходимост 

Защита на сгради - недвижими културни ценности застрашени от увреждане или 

разрушаване 

Мерки 

 при наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от 

увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят е 

длъжен да предприеме незабавни действия по обезопасяването й. Преди 

пристъпване към необходимите лицата уведомяват за това кмета на общината и 

ръководителя на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство 

 в случай, че не бъдат предприети необходимите действия Законът за културното 

наследство урежда процедурите за принудителни действия от страна на кмета на 

общината или на компетентните държавни органи /чл.73 – чл.77/ 

На трето място Общинска политика за опазване на културно-историческото 

наследство- КИН, следва задължително да изхожда и юридически да застъпва 

основните цели, принципи и тематичен обхват залегнали и в други нормативни актове, 

свързани с опазване на КИН. 

2.5. ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА И ПРОГРАМИ  
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Закон за културното наследство 

 Цел: 

- създаване на условия за опазване и закрила на културното наследство; 

- устойчиво развитие на политиката по опазването му; 

- гарантиране на равен достъп на гражданите до културните ценности 

 

 Основни принципи: 

- равнопоставеност; 

- децентрализация на управлението; 

- публичност и прозрачност при управлението 

 

 Тематичен обхват: 

- националната система по опазване на културното наследство; 

- нематериалното и материалното културно наследство; 

- инструменти за опазване на движимото и недвижимото културно наследство 

 - права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни 

ценности; 

- териториално- устройствена защита на културното наследство; 

- възможностите и процедурите за предоставяне на концесия върху недвижими 

културни ценности; 

- археологическото културно наследство; 

- консервация, реставрация, възпроизвеждане и разпространение на културни 

ценности 
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Закон за закрила и развитие на културата 

 Цели: 

- Закрила на българската културна идентичност и национални ценности; 

- Определяне на органите и организациите на държавно и общинско ниво и начина 

на финансиране. 

 Тематичен обхват: 

- културни организации; 

- органи и организации за закрила на културата; 

- закрила на националната културна идентичност и духовни ценности; 

- финансово подпомагане на културата 

Закон за устройство на територията 

 Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели;  

 Специфични изисквания за устройство на територията са регламентирани във 

връзка с опазване  на културно-историческото наследство, в т.ч. в чл. 13, чл.19, 

чл.56, чл. 62 и други 

 

Закон за туризма 

 Културният туризъм като вид туризъм; 

 Туристически обекти и тяхната категоризация, в т.ч.: музеите, обществените и 

частните колекции с културни ценности и художествените галерии; недвижимите 

културни ценности; 

 Държавно финансиране на туристическите атракции, базирани на културните 

ценности 
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Закон за местните данъци и такси 

 Финансиране на културното наследство чрез туристическия данък; 

 Сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел се 

освобождават от данък върху недвижимите имоти. 

 

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за 

изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите 

недвижими културни ценности 

 Подробно са регламентирани ангажиментите на общините и процедурите във 

връзка с изработването на плановете за опазване и управление на културните 

ценности 

 

Към идентифицираните инструменти е необходимо да бъде проследено развитието 

и на други приети или в процес на разработване  национални документи и европейски 

актове, в т.ч.   

- Национална стратегия за развитие на културата 2012-2020 – в проект! 

- Стратегически план за развитие на културния туризъм в България 2009 

- Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009 – 2013г. 

- Национална стратегия за младежта (2012 – 2020), основно в рамки на стратегическите 

цели:  

- Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни; 

- Развитие на междукултурния и международен диалог 

 

- Националната концепция за пространствено развитие на България 2013-2025 г. 

/НКПР/, основно в рамки на елементи на културното наследство, идентифицирани  в 

НКПР, а именно: 
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- територии, наситени с културно-исторически обекти и паметници - 

археологически резервати, исторически паметници, архитектурно-

исторически резервати и паметници, в т.ч. културните коридори и 

територии със съчетание на културно и природно наследство; 

Културно-историческото наследство на територията на българските земи се е 

формирало в резултат на  хилядолетни взаимодействия. Безспорното му значение е 

признато в международен план - / над 16 000 археологически обекта, 10 културни и 

природни ценности под закрилата на ЮНЕСКО, 33 археологически резервата, над 230 

музеи и галерии, с милиони регистрирани движими културни ценности и т.н. /. В този 

смисъл опазването на това национално богатство на България, като пълноправен член 

на ЕС е също предмет на европейска програмна подкрепа съобразена с действащите 

механизмите и инструментите на актуалните законови изисквания за опазване на 

общоевропейското културно наследство. 

2.6. ПОГЛЕД КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ  

 Културата е  важен фактор за развитие на привлекателността на европейските 

региони и градове.1[1] Тя допринася за интегрираното повишаване на качеството на 

живот, чрез: 

 Културните дейности и услуги, както и културното наследство, които имат 

важно значение за автентичния дух на градската/селската среда, те заемат 

важно място в живота на общността, особено в малкото населено място; 

 Туризмът е  важен икономически фактор, а културата допринася за развитие 

на разнообразни форми на туризъм;  

 Интегрираното взаимодействието между  култура, природа и туризъм 

създават условия за развитие на местен поминък най- вече в селските 

региони, чрез използване на собствените ресурси; 
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Основни стратегически инструменти в действащото законодателство на ЕС за 

опазването и развитието на тези характеристики са :„Конвенция за опазване на дивата 

европейска флора и фауна и природните местообитания” и „Европейска културна 

конвенция”  

С отделни европейски актове се урежда опазването на: Археологическото 

наследство (в сила от 1.04.1993 г.) (Европейска конвенция за опазване на 

археологическото наследство). Тя определя понятието „археологическо наследство” – 

като съвкупност от „всички останки и предмети, както и други следи на човечеството 

от минали епохи”, чието опазване и проучване подпомага „проследяването на 

историята на човечеството и неговата връзка с природната среда”. Основни 

източници на информация са „разкопките или находките, както и останалите методи 

за изследване на човечеството и свързаната с него среда”. Археологическото 

наследство „включва структури, постройки, групи сгради, разработени обекти, 

движими и други паметници, както и техния контекст, независимо от това, дали се 

намират на сушата или под вода.” 

- Архитектурното наследство на Европа. (Конвенция за защита на архитектурното 

наследство на Европа ) наследство на Европа, (Гренада, 3 октомври 1985г.) 

Необходимостта от нов законов акт, който да създава цялостна интеграционна рамка за 

надграждане на съществуващите актове за опазване на природното и културно 

наследство на европейско ниво, води до разработването на : 

 „Европейската конвенция за ландшафта /пейзажа/‖ на Съвета на Европа, 

която очертава една специфична особеност на недвижимото културно 

наследство- проявата на неговата ландшафтна характеристика, като: 

 инструмент за доразвитие на мрежата от културни коридори на Югоизточна 

Европа, в т.ч. европейските културни маршрути; 

 формиране на специфична за България мрежа от културни коридори и 

маршрути с национално и наднационално значение, обвързани със значими 

ландшафти; 
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 идентифициране на пространствени възможности за създаване на 

туристически продукти, интегрирани с културното наследство и определяне 

на специфични режими за устройство, опазване и развитие; 

 разработване на процедури за участие на обществеността, при определяне на 

значимостта на ландшафта, залегнали в Ръководните принципи за устойчиво 

териториално развитие на Европейския континент, които очертават 

пространственото измерение на човешките права и на демокрацията; 

 интегриране на ландшафтната политика в политиките за планиране на 

регионално и градско ниво, както и в сферата на културата, околната среда, 

селското стопанство, както и всяка друга политика, която може да окаже 

пряко или косвено влияние върху ландшафта. Ландшафтът е не само важен 

елемент от "качеството на живот" на хората, но също и важен фактор за 

икономическо развитие, главно посредством развитие на туризма; 

 

На международно ниво, държавите-членки си сътрудничат за включването на 

ландшафта като аспект на международните политики и програми, чрез специалната 

клауза за т. нар. "трансгранични ландшафти", която насърчава сътрудничеството на 

местно и регионално ниво за изготвяне и изпълнение съвместни трансгранични 

ландшафтни програми. 

  Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението на културното 

наследство за обществото определя „културното наследство‖ като „група 

от ресурси, наследени от миналото, които хората идентифицират, 

независимо от собствеността върху тях, като отражение или израз на 

техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции”. 

То включва „всички аспекти на културната среда, получени в резултат на 

взаимодействието между хора и места в течение на времето”. В този 

Документът за пръв път се прави опит за по- ясно разбиране за това, какво е 

всъщност: „общо европейско наследство”: 
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- „ всички форми на културно наследство в Европа, които заедно представляват един 

споделен източник на памет, разбиране, идентичност, единство и творчество, 

и  

„ идеалите, принципите и ценностите, възникнали от опита, придобит чрез прогреса 

и конфликти от миналото, които утвърждават развитието на едно мирно и 

стабилно общество, основано на спазването на правата на човека, демокрацията и 

върховенството на закона” (Денчев, Василева 2010: 389-394). 

Аналогични подходи са заложени в Резолюция на Съвета, от 16 ноември 2007 г. 

свързани с Европейската програма за култура (2007/C 287/01), със следните 

стратегически цели:  

 - насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог; 

 - насърчаване на културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската 

стратегия за растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност;  

 - поощряване на културата като жизнено важен елемент в международните 

отношения на Общността; 

Полезно е да подчертаем, че работния план за култура на Съвета на Европейския 

съюз за периода 2011 г. - 2015 г., се поставя акцент върху културното наследство, 

включително и мобилност на колекциите, културата във външните отношения, както и 

разработването на статистика в областта на културата. 

Част от заложените цели в тези политики откриват нови възможности пред  

проектната идея за разработване на трансгранична комуникационна стратегия на 

наследствата за европейско  културно сътрудничество  Чупрене- Пирот.   
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III. ДОБРИ ПРАКТИКИ  В ОБЛАСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ДОБРОСЪСЕДСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА   

 

Този глава от Средносрочната стратегия за трансгранично културно 

взаимодействие Чупрене-Пирот има за цел да подбере и да представи по достъпен 

начин добри практики от многообразният контест на местното и регионално устойчиво 

развитие и европейско сътрудничество. Подбраните примери изследват различното 

значение и функционалните им характеристики.  Собствени и чужди, общински и 

регионални, интитуционални, национални, европейски или трансгранични, оргинални, 

уникални или отличителни, те съдържателно подкрепят културните институции в 

поддържането и изпълват с нов смисъл добросъседското взаимодействие между двете 

култури.  

Многообразието от идникативни примери хармонира с подхода за разработване 

на комуникационна старатегия на наследствата, като стратегия с отворен вход за 

проектно надграждане и с възможности за разработнане на собствени практики. В 

основата си, примерите са отправна точка за обвързване на устойчивото развитие на 

трансграничното пространство с добросъседското взаимодействие по линия на 

съществуващите добри контакти между партниращите общини. Подхода на добрите 

практики има за цел да направи от връзката между различните културни, 

образователни, туристически, екологични, социално- икономически и техните 

комуникационно- информациони и мрежови астекти, инструмент за по- добро 

управление на наличните, но не в достатъчна степен използвани ресурси в 

трансганичното пространство Чупрене- Пирот. 

Обследването им има за цел да подкрепи добросъседското взаимодействие чрез 

идентифицирене на нови подходи и ресурси за бенефициентите при търсене на 

решения на старите проблемни ситуации или пропуснати във времето възможности. 

Загланията на отделните практики са представени с насочващи ключови изречения или 

думи към темите, съдържанието, проектоносителите или успешно разработените от тях 

приложни иницативи.  
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 Утвърдени европейски инструменти: ресурсни практики 

1 /- Знак „европейско наследство”  (ЗЕН) 

Създаването на знак „европейско културно наследство‖ има за цел оказване на 

подкрепа в процеса на изграждането на общо европейско културно пространство, 

укрепване на европейската идентичност и оценяването на културното многообразие на 

ЕС.  Към настоящият момент 64 обекта имат такъв знак. В България има вече четири 

обекта, които са получили знака за „европейско наследство‖  (ЗЕН)             

 

Някои от обектите с този знак, са:  

 Културно-археологическият архитектурен ансамбъл „Централна градска 

част‖, град Русе; 

 За увековечаване на музикалното наследство на Борис Христов и приносът 

към европейската и световната култура – музикален център „Борис Христов‖ 

в София;  

 Национален археологически резерват „Делтум-Дебелт‖; 

 Наследството и съветите на Васил Левски, знака е поставен на Мемориален 

комплекс „Васил Левски‖ в Карлово. 

Присъствието на знака върху българските обекти е едновременно отличителен 

институционален ресурс за признание, както и допълнителен стимул за развитие на 
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регионите, където се намират обектите, особено - след включването им в европейските 

културни маршрути, каквато е една от основните идеи на тази инициатива на Съюза. 

От 2015г., всички държави на ЕС имат правото да селекционират и да излъчат 

национални кандидатури за оценка на европейско ниво. По- важните критерии за 

оценка с цел отличаване със званието Знак „европейско наследство”(ЗЕН), са: 

европейската значимост на обекта, дейностите, открояващи тази значимост, и доброто 

управление на обекта, за да се привлече интересът на обществеността
8
. Държавите 

могат да излъчват и съвместни / обединени кандидатури, които ще бъдат разглеждани с 

особено внимание
9
. Предвижда се инициативата да бъде отворена и за трети страни

10
. 

  

2/ - „Европейски културни маршрути” 

 

Всеки един проект за създаване на културен маршрут има териториално 

значение. В този смисъл, той се изгражда на определена територия, без да пресъздава 

нова идентичност, а търсейки нейните дълбоки корени. Всичко което съществува в 

настоящето, може да бъде пропуснато и за да не бъде видяно, ако не се свърже с 

традицията, историята, съвременната култура в една динамична връзка.  

Както трябва да бъдат опазени паметниците на културата, сградите и други 

обекти, в същото време трябва да разбираме каква е връзката на съвременните местни 

жители с това наследство. На основата на тези ресурси, може да започнем да 

изграждаме проект за маршрути в местен, регионален, трансграничен, или европейски 

мащаб.  

Всеки етап или част от маршрута трябва да представя културата на определената 

територия, като в същото време да изгражда връзките й с нейните носители, за да може 

той да придобие истински европейски прочит във всяко едно от местата на маршрута, 

като обединява елементите: територия, проект, ресурс. 

Няма маршрут, ако няма мрежа която да работи по демократичен начин. Други 

ключови думи са „идентифициране‖ и „реидентифициране‖, „преоткриване на 
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наследството‖, „гражданство‖, „познание‖, „памет‖, „отриване на другия‖, културно 

многообразие, диалог и обмен―. 

Карта 

 

Лого 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

По отношение на географското покритие на маршрутите, може да се констатира 

силна концентрация на маршрутите в Западна Европа. Европейските културни 

маршрути представляват автентичен общоевропейски туристически продукт. 

Благодарение на тях би могъл да се намали прекаленият наплив от туристи към 

определен брой туристически дестинации и да се преодолее сезонността, като се 

предложи нов модел туризъм и се даде нова сила на понятието европейски гражданин 

посредством запознаването с общото ни наследство.  

Създаването на представителна мрежа за един маршрут, означава например да се 

изгради мрежа от общини, какъвто е случаят с  „Via  Francigena―, управлявана от 

асоциация на европейски общини. 

3/ - „Европейски дни на наследството” 

Основен механизъм за насърчаване обществената роля и значимост на 

културното наследство на Европа. През последните 25 години инициативата  се 

утвърди като едно от най-важните събития в културния календар на Европа, 

привличаща милиони посетители към богатото културно наследство на континента. 50 
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държави отварят вратите на малко познатите си културни обекти в една седмица от 

месец септември. 

Идеята зад „Европейски дни на наследството‖ е историята на преплитащи се 

култури, религии и народи е това, което обединява Европа днес. Културното 

наследство свързва европейските граждани, независимо от техния етнически, 

религиозен или езиков произход. Ето защо общото наследство е основно средство за 

насърчаване на толерантност и общо разбирателство на континента. То спомага за 

преосмисляне на историческото минало и ускорява социалното и икономическо 

сближаване в Европа.  

През 2008 год. Съветът на Европа и ЕК преформулират целите на инициативата 

с по-ясно европейско измерение: 

 Все повече и повече европейски граждани да се докоснат до културното 

богатство и многообразие на континента. 

 Инициативата трябва да създаде среда, подтикваща към междукултурен 

диалог, да се противопостави на расизма и ксенофобията и да насърчи повече 

толерантност в Европа и извън нея. 

 Информира обществеността и публичните власти за необходимостта от 

опазване на културното наследство чрез законодателни промени и 

междудържавни спогодби. 

Предвидимите резултатите се свързват с очакванията на местно ниво, 

инициативата да акцентира върху възможностите, които материалното и нематериално 

културно наследство предоставят за устойчиво развитие на регионите. Това е от 

особено значение за страните от Югоизточна Европа, където културното наследство 

може да ускори икономическото развитие, създаването на работни места и социалната 

интеграция.  

Европейското измерение на инициативата цели да покаже общото наследство 

на континента не само като икономически ресурс, а и като една солидна основа за 

взаимно разбирателство, междукултурен диалог и европейска интеграция.  
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4/ - „Европейски класове на наследството” 

Инициативата започва в Испания. Ученици от малко градче в покрайнините на 

Барселона търсят съдействие от  Френското посолство в страната за включването си в 

списък с инициативи за езиков обмен. В последствие първоначалната идея е доразвита, 

като към езиковия обмен се добавят класове по Европейско културно наследство, 

изкуство и цивилизация.  

Основна цел зад инициативата е да запознае учениците с европейската култура, 

както и да култивира чувството за принадлежност към европейската общност.  

Класовете трябва да бъдат структурирани по начин, които да провокира интереса на 

младите хора към европейското изкуство и култура и да стимулира обмяната на идеи 

между младите хора в Европа.  

Комуникацията на езика на културата и културното наследство има потенциала 

да преодолее натрупани стереотипи и предразсъдъци, както и да намали значението на  

съществуващите национални граници. Европейският подход към общуване чрез 

култура и изкуство цели да насърчи диалога и плурализма в европейските общества 

чрез насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани и творци.  

Структура на класовете по европейско наследство е конфигурирана от следните 

елементи при провеждане на всеки час : 

1. Интердисциплинарност – тема, която прескача традиционните граници 

между академичните дисциплини и представя различни аспекти и гледни 

точки 

2. Междукултурен подход – повишаване осведомеността на младите хора за 

общите корени на европейската култура и наследство 

3. Мерки срещу отпадането от училище на млади хора като основна социална 

цел на инициативата.  
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Часовете по европейско наследство следва да бъдат реализирани отвъд 

границите на традиционните учебни часове, да включват иновативни методи и да 

насърчават инициативност и увереност у младите хора.  

Европейските класове на наследството‖ се фокусират върху ясно определена и 

значима тема, която е избрана в съответствие с желанията и интересът на учениците. 

Препоръчително е класовете да се провеждат на открито, в близост до обекта на 

изследване или малко познати културни паметници.  

Ученето е процес на съзнателно и често несъзнателно усвояване на поднесения 

материал, поради което европейските класове на наследството трябва да стимулират 

креативността и инициативността на младите хора, да им предоставят среда, в която 

свободно да общуват и обменят идеи със свои връстници. 

По материали  от издание на Съвета на Европа: „European Heritage Days: 25 

years, Open doors – Open minds‟, March 2010  

5/- Наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ 

Целта на наградата за културно наследство на ЕС е не само да се отбележат високи 

постижения в тази област, но и да се насърчава високо качество на уменията и 

стандартите в консервацията. 

Носителите на наградата на Европейския съюз за културно наследство/наградите 

на „Europa Nostra― за 2014 г. са избрани от 160 номинирани проекта от 30 страни, за 

постиженията си в четири области: консервация; научни изследвания; изключителен 

принос; образование, обучение и популяризиране. 

„Europa Nostra”— гласът на културното наследство в Европа— е засилващо се 

гражданско движение за опазване на културното и природното наследство на Европа. 

Със своята широка общоевропейска мрежа от членове (организации и физически лица), 

асоциации и партньори „Europa Nostra― е много влиятелно лоби за културното 

наследство. „Europa Nostra― се бори и за спасяване на застрашени паметници, обекти и 

ландшафти в Европа. През 2013 г. „Europa Nostra― отбеляза своята 50та годишнина.  

http://www.europanostra.org/
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Церемонията по награждаване през 2014 г. във Виена е част от ежегодния 

Конгрес за европейското културно наследство на „Europa Nostra―, се проведе под 

патронажа на президента на Австрия Хайнц Фишер. Европейската комисия, 

Представителството на Европейската комисия в Австрия, Федералното министерство 

на изкуствата и културата на Австрия , фондация Fürst Liechtenstein, фондация Erste 

Stiftung и австрийската национална обществена телевизия ORF са сред партньорите на 

Конгреса през 2014 г.
11

 Този глава от Средносрочната стратегия за трансгранично 

културно взаимодействие Чупрене-Пирот има за цел да подбере и да представи по 

достъпен начин добри практики в многообразният контест на европейското 

сътрудничество. Подбраните примери изследват различното значение на функционални 

им характеристики.  Собствени и чужди, общински или на НПО сектор, местни и 

регионални, национални, европейски или трансгранични, оргинални, уникални и 

отличителни, те съдържателно подкрепят изграждането на добросъседско 

взаимодействие и проетно надграждане.  

6 / Програма „Творческа Европа” на ЕК 

На 19 юни Сърбия стана първата страна извън ЕС, която официално се 

присъединява към Програмата „Творческа Европа‖. Подписаното споразумение 

открива възможност за сръбски институции в областта на културата да кандидатстват 

за финансиране по направленията на подпрограма „Култура‖. Те могат да участват в 

европейски проекти за културно сътрудничество, например за превод на художествена 

литература, да се включват в изграждането на европейски културни мрежи и 

мултинационални културни платформи. За да могат да се присъединят към 

подпрограма „Медия‖, Сърбия, както и Албания трябва да синхронизират 

законодателствата си с европейското
12

. 

  Присъединяването на Сърбия към Програмата „Творческа Европа‖ е от особено 

важно значение за опазване, поддържане и валоризиране на нематериалното културно 

наследство / НКН /, както в страната, така и в нейните пригранични региони и в 

частност в дестинацията на проектната територия Чупрене- Пирот.  
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Разработването на комуникационна стратегия за информация и публичност на  

културните наследства, би могла да бъде пилотен проект на общините по Програмата 

„Творческа Европа‖, като предметна област за практическо идентифициране на 

културна платформа за трансгранично европейско сътрудничество с работна 

наименование „Северозападни коридори на културните наследства в приграничната 

територия Чупрене- Пирот”.  

 Добри практики от Чупрене 
 

Местни медии : Вестник „Торлаци”  

 

 

 

Илюстрация на публичен камуникационнен подход, които търпи развитие, като 

добра местна практика от няколко години в Община Чупрене е месечното  издаване на 

собствен вестник - "Торлаци".  

От няколко години, Община Чупрене има собствена печатна медия - издава 

вестник - "Торлаци". Месечното издание се разпространява единствено в селата на 

общината. Печатната медия е с мотото "Торлакът се навежда само тогава, когато пие 

вода от кладенец", което е синтезиран израз на характера на планинеца – честолюбив, 

горд и непреклонен пред никого. С вестника общината става по- прозрачна и достъпна 

за всеки нейн жител, който научава например, какво работят съветниците и 

служителите всеки един ден. Вестникът представя теми от настоящето, миналото и 

бъдещото развитие на населеното място. Той ни информира както за торлашкият 

фолклорен събор, за уникалния торлашки диалект и кухня, така и за поборниците от 

http://www.kmeta.bg/predstaviha-torlashkata-kuhnq-v-restorant-v-montana-26872.html
http://www.kmeta.bg/predstaviha-torlashkata-kuhnq-v-restorant-v-montana-26872.html
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общината, участвали в боеве за освобождението на България през 1878 г., за сесиите на 

общинския съвет, представя бюджета на общината,  изпълнението на проектите, като 

този "За компетентна общинска администрация" или поднася изчернателна 

информация за настоящият проект: "Мост над планината"… 

 Единство в многообразието 

 

Торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”  

 

 

 

Магията на нематериалното наследството е жива в Чупрене. По традиция, село 

Чупрене  е домакин и организатор на едноименния Торлашки фолклорен събор „Када 

кум прасе и ти вречу‖. В рамките на три дни, по време на 9-то издание на фолклорния 

събор (13 - 15.06.2014) събитието събира певци, танцьори и разказвачи от областите 

Видин, Монтана и София и самодейни състави от сръбските градове Пирот и Княжевац 

и от село Велики Извор, Сърбия. Всички заедно показват, съхраняват и възраждат 

богатство на торлашкия фолклор и живите традиции. За пръв път тази година жените 

демонстрират чепкане и предене на вълна, показват спецификата на народните носии и 

традиционни за торлашката кухня ястия и и обредни хлебове. Майстори занаятчии 

изработват и представят предметите от бита, а  местните производители на 

селскостопанска продукция предлагат  екологично чисти продукти. През 2014г. събора 

е посетен от над 2000  участници и гости от района и от цялата страна. Мащабът на 
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събитието всяка година се разгръща. През 2014г. са участвали близо 90 състава. 

Засиленият интерес на желаещите за участие в събора, развива регионалния формат на 

инициативата в културно събитие от национално значение за културния календар на 

старната.  Организатори са : Община Чупрене, НЧ „Христо Ботев-1897‖ – с. Чупрене; 

Контакти : 09327/ 25 80, ob_chuprene@abv.bg 

 Добри практики на добри съседи 
 

„Неоткритата тайна на Западна Стара планина“ 

 

 

Съседните на община Чупрене общини Вършец, Берковица и Годеч реализират 

общ туристически продукт в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален 

туристически продукт и маркетинг на дестинация– общини Вършец, Берковица и 

Годеч―, по ОП „Регионално развитие― 2007-2013. Основна цел на проекта е създаване и 

развитие на конкретен регионален туристически продукт: „Неоткритата тайна на 

Западна Стара планина― По проекта в ТИЦ- Берковица са доставени хардуерна система 

и web приложение за консултиране на туристи. От своя старна,  Община Белоградчик 

участва на туристическо изложение във Вършец във връзка с Регионален туристически 

форум на тема: "Перспективи за устойчиво развитие на регионалния туристически 

продукт "Неоткритата тайна на Западна Стара планина". Целта на форума е 

повишаване ефективността на регионалния маркетинг и разпознаваемостта на 

територията като привлекателна туристическа дестинация, като и повишаване на 

информираността на туристите и туроператорите. Туристическия информационен 

център / ТИЦ / при община Белоградчик представи  възможностите за туризъм в града 

mailto:ob_chuprene@abv.bg
http://1.bp.blogspot.com/-0Q5S1VtHZhs/U8d3WSozIuI/AAAAAAAAJ9M/ifrT_JTk558/s1600/Vrah-Kom-stara-planina.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0Q5S1VtHZhs/U8d3WSozIuI/AAAAAAAAJ9M/ifrT_JTk558/s1600/Vrah-Kom-stara-planina.jpg
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и района, съврани с  културно-историческото наследство и паметниците на културата, 

музеите и алтернативните форми на туризъм, като велотуризъм и винен туризъм, 

местата за настаняване и хранене. Информацията е поднесена в имиджова брошура за 

Белоградчик със забележителностите, места за настаняване и хранене и културен 

календар, в т.ч. флаери на Природонаучния и Историческия музеи, пещерите Магура и 

Козарника; брошура за двата нови маршрута- "По пътя на римските императори" и "По 

пътя на виното". 

По материали от : 

http://bnr.bg/vidin/post/100470870/belogradchik-uchastva-v-turistichesko-izlojenie-vav-

varshec 

http://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/06/167.pdf 

http://www.vurshetz.info/2014/07/neotkritata-taina-na-zapadna-stara.html 

 

 Култура и образование в действие 

 

От проект в проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

През 2013г. ОУ „Стою Шишков―, село Търън, община Смолян получи Наградата 

на МОН за цялостна политика в развитието на извънкласните дейности с поредица от 

няколко проекти, насочени към осмисляне свободното време на учениците. Сред тях са 

:- „Приказка за Европа“ – издаване на книга, която проследява в приказен вариант 

историята на възникването и развитието на Европейския Съюз, с куклена театрална 

http://bnr.bg/vidin/post/100470870/belogradchik-uchastva-v-turistichesko-izlojenie-vav-varshec
http://bnr.bg/vidin/post/100470870/belogradchik-uchastva-v-turistichesko-izlojenie-vav-varshec
http://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/06/167.pdf
http://www.vurshetz.info/2014/07/neotkritata-taina-na-zapadna-stara.html
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адаптация и педагогическа презентация. Иновативният театър атакува всички сетива на 

децата и подпомага синергията в изучаването на ЕС; 

- „Детска Еко Академия“ – поредица от уроци на открито за изследване 

природните богатства на родния край, източниците на замърсяване, местообитания и 

местонахождения на редки видове. Интерактивната учебна среда подпомага учебния 

процес и води до повишаване на резултатите от него; 

- „Детска полицейска академия“ – четиримесечни занятия на терен със 

специалисти от различните структури на МВР – охранителна, гранична, криминална, 

пътна, икономическа полиция. Атрактивните занятия с кучета, полевите тестове за 

наркотици, посещенията в ареста и в помещението на тел. 112, оказването на първа 

помощ на пострадал, следенето за спазването на пътните знаци, стрелянето с оръжие 

дадоха на учениците комплексни умения за ориентиране в структурите на МВР и 

техните функции; 

- „Културно – образователно портфолио „Древни обреди и съвременни 

публични практики“ доведе до създаването на национална карта на най-популярните 

фолклорни събития в 30 населени места в България с присъщите им обредни ястия и 

обичаи. Изследването на потребителите на култура в тези 30 населени места очерта 

видовете публики, честотата на посещения в театър, необходимостта от културни 

развлечения, опасностите в интернет. Издадена беше брошура с родопски продукти с 

акцент върху ползата от консумирането им. Пощенската картичка „Здрави корени – 

успешно бъдеще― с координати за връзка е помощно средство за обмен на визити, 

информация, сътрудничество; 

- „Виртуална работилница на древните майстори“ финансира създаването на 

зала за тъкачество и терзийство в училището и издаването на диск с уроци по 

тъкачество. Така в следобесния блок в занятията по интереси учениците имат досег до 

бита и трудовата дейност на предците си и могат да практикуват древните занаяти. 

Проектите са приоритет в ОУ „Стою Шишков―, тъй като са по-атрактивният и 

непринуден способ за учене, чрез действие и приложно осмисяне на на съдържанието; 

не тежат финансово на училището; обогатяват материално-техническата база; 
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формират нравствената грамотност на учениците; водят до придобиването на различни 

учения и изграждат качествата на личността като гражданин. 

Допълнителна информация: село Търън 4730, Община Смолян, e-mail: 

ou_taran@mail.bg; тел. 03024 2260; 087897783 

 Младите в настоящето   

 

Оргинал до оригинала 

 

 

Двама английски студенти имат добра идея- да трансформират традиционните 

червени лондонски телефонни кабини в „зелени‖ станции за зараждане на мобилни 

телефони. Поради масовото навлизане на мобилните телефони, традиционните  

телефонни кабини със стотинки или карти се използват все по- малко.  

Какво да се направи с тях, когато те са част от градския  пейзаж и отличителен 

културен символ ? С подкрепата на община Лондон е намерено оригинално решение – 

на покрива на кабината се поставя соларен панел от 150 W. По този повод, известните 

на всеки червени кабини са боядисани в зелено..  С енергията от соларният панел могат 

да  се захранят 100 телефона на ден. За 10 минути батерията се заражда на 20 % за да 

имате минимален заряд за ползване при нужда. В кабината е монтиран малък екран по 

който минават реклами. Със средствата от тях, се финансира преобурудването и 

безплатното ползване на новата услуга  Първите 6 кабини вече работят и се ползват с 

голям интерес, през април 2015г. ще бъдат официално открити още 6 кабини. Същата 

mailto:ou_taran@mail.bg
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съдба очаква изоставените около 8.000 телефонни кабини в Лондон.Виж видео :  

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/une-reconversion-originale-des-vieilles-

cabines-telephoniques_a-33-8160.html 

 

 Култура на потребление 

 

Еко- агрикултура 
 

 

 

В рамките на проект „Making CAP working for Society and the Environment― 

(AGRI-2014-0114), "Правим ОСП да работи за обществото и околната среда", с 

финансовата подкрепа на ЕС за първи път се организира фермерски фестивал в София . 

Инициативата е добро пилотно начало за завръщането на българските земеделски 

производители на пазарите в пряка среща с потребителите, търсещи натурална, местна 

и чисто произведена качествена храна с гарантиран произход и възможност за директни 

продажби. За две години, по инициативи на Хранкооп мрежата в България стартираха 4 

фермерски пазара в Пловдив, София, Бургас, а отскоро и във Варна! Естествено 

партньорската мрежата включва както  много производители, така и общините в тези 

градове, доброволци и приятелски организации. Програмата включва семинари / 

представяне на иновативни идеи за директни продажби и къси вериги производител – 

потребител, кулинарни работилници, демонстрационни практики на домашно 

приготвено прясно сирене, домашна юфка от екореколта, правене на хляб с квас, 

занаятчийска и АРТ зона с ръчно изработени изделия, изложба, музикална програма. 

 

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/une-reconversion-originale-des-vieilles-cabines-telephoniques_a-33-8160.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/une-reconversion-originale-des-vieilles-cabines-telephoniques_a-33-8160.html
http://pazari.hrankoop.com/wp-content/uploads/2014/10/Farm_Fest_Facebook.jpg
http://pazari.hrankoop.com/wp-content/uploads/2014/10/Farm_Fest_Facebook.jpg
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 Живо съкровище на ЮНЕСКО 

 

„Песента на хляба” 

 

Българският хлебар, майстор Богдан Богданов от Стара Загора бе обявен за живо 

съкровище на ЮНЕСКО. За да възстановя нещо отдавна забравено българският хлебар, 

майстор Богдан Богданов от Стара Загора участва в процедурата за попълване на 

Националната система „Живи човешки съкровища – България‖ за 2014 г. 

Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно 

изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за 

България и тяхното предаване на следващите поколения. Икономистът по образование 

Богдан Богданов решава да изостави работата си на маркетингов специалист и да се 

отдаде на хобито си - правене на хляб по древни рецепти, с който занаят се занимава от 

около четири години. Тънкостите за приготвянето на качествено тесто научава във 

Франция. „Хлябът се прави само от брашно, изворна вода и сол, като се използва жива 

мая, „дива‖ както той я нарича, защото се улавя от природата. Това е най- старият 

известен способ за приготвяне. Хлябът, направен с нея, буквално излекува почти 

всички болежки в стомаха‖, обяснява хлебарят. Работният процес отнема около два 

дена. От фурната му излизат само по 70 хляба на ден. Майсторът казва, че „изпечения 

хляб има собствен звук - песента на хляба се чува когато се разчупва коричката. За да 

запази уникалния му аромат, готовия хляб се завива в хартия от чиста целулоза. 

Занаятчийския хляб е здравословен и е особено търсен. Създадена е дори абонаментна 

мрежа сред потребителите. Мечтата на майстора е да научи много други хора да правят 

http://stzagora.net/2014/10/13/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%80-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2/bogdan-bogdanov/
http://stzagora.net/2014/10/13/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%80-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2/bogdan-bogdanov/
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хляб вкъщи. „Ако в следващата година успея да покажа поне на 1000 човека как се 

прави хляб, как да си правят хляб в къщи, ще бъда доволен‖. 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/balgarski-hlebar-zhivo-sakrovishte-na-

junesko.html 

 

 Силата на наследството 

 

Първи национален фестивал на ореха 

 

 

 

 

 

Идеята за празник на ореха в България се е родила още преди няколко години в 

чепеларското село Орехово. Местните от селото се събират в първата неделя на 

септември и демонстрират и лечебните свойства на ореха. Сред атракциите са също и 

готвене на ястия с орехи, участие на фолклорни групи, които пеят в орехова каруца на 

селския площад. Провежда се конкурс за танци с орех в уста. Взаимстването на 

празничното събитие, води до организиране и провеждане на Първи национален 

фестивал на ореха в казанлъшкото село Голямо Дряново. Празника свързан с поминъка 

на селото се организира по инициатива на  кметството и на Народно читалище „Зора – 

1902―. В землището на Голямо Дряново е разположен най-големият орехов масив в 

региона с площ от 2500 дка. През 1965 г. е издадена и пощенска марка с най-старото 

орехово дърво на Балканския полуостров по това време, което се намирало в Голямо 

Дряново и които тогава е било на 500 години. Тъжното е, че към 1993г., вековното 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/balgarski-hlebar-zhivo-sakrovishte-na-junesko.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/balgarski-hlebar-zhivo-sakrovishte-na-junesko.html
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орехово дърво се разболява и се налага да бъде отсечено. За да възкръсне символично 

по време на  фестивала, бе засадено младо орехово дръвче. Програмата на фестивала 

включва изложение на биопродукти и изложба с ястия от орехови ядки. Етнографският 

музей на селото е отворен за всички посетители. Голямодряновските кукери с ритуални  

игри гонят злото от душите и домовете на хората, мултимедийна презентация на 

Голямо Дряново и представяне на специален видеоклип за реклама на селото са също 

част от фестивалната фолклорна програма на обичаи и традиции, свързани с ореха и 

значението му за местното население. 

http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=4365025 

 

 Дървото на живота 

 

На среща с родовата памет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„За да живее в хармония със себе си, на човек са му еднакво нужни и корени, и 

криле.‖ Старата житейска мъдрост добива смисъл и съдържание в проекта: "По следите 

на изгубеното..."  на НЧ ―Васил Левски-1928‖, село Климент, общ. Карлово. С 

поредната проектна инициатива за 12 месеца около 20 младежи, надграждат 

http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=4365025
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приключилата с успех проектна инициатива: "Да съхраним традицията - за да 

пребъдем", подкрепенаот НЦЕМПИ. Настоящият проект има за цел да издири, съхрани 

и да предаде на поколенията знания за местният бит, култура, памет и история. Защото, 

както и преди, така и днес в глобализиращият се свят, „Човек без родова памет е като 

дърво без корен‖. Проекта включва три основни дейности: 

1. Издирване и записване на легенди, разкази и събития, издадени в сборник; 

2. Възстановяване на някои позабравени занаяти от миналото; 

3. Създаване на родословни дървета на фамилиите от с. Климент, които ще 

оформят ―Алея на родовете‖, едновременно като място на почит и памет към предците 

и място за провеждане на родови срещи. 

Участниците в проекта осъществяват събирателска дейност, като издирят и 

систематизират информация за родовете в селото от 19-ти век до днес. Те създават 

"Родословно дърво" на всеки род. Родовият корен е дървото на паметта и наживота, 

което е графично представено върху дървени експозиционни табла. Презентационните 

табла изграждат "Алея на родовете" в центъра на село Климент, като паметно и 

подходящо място за провеждане на родови срещи. До таблата са поставени пейки, а 

представители на родовете ще засадят до таблата по едно младо дръвче, като символ на 

голямото родословно дърво. Проекта подкрепя и възстановяването на традиционните 

практики, свързани с обредите и обичаите по повод честването на празниците 

"Великден" и "Гергьовден". По материалите включени в издадения сборник, ще се 

разучат характерни песни и ще се пишат сценарии за театрални читалищни постановки 

по спомени, разкази и споделени от възрастни хора истории. Младежите ще издирят и 

запишат легенди за живата история на селото и за различни паметни случки и събития 

от историята на село Климент, до днес. Проекта е във финална фаза. 

 

 

 

 

http://www.google.bg/url?url=http://www.makedonskatribuna.com/ProfesorPopovIntervju02.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IRM9VM73HoOM7Ab6ioCwAg&ved=0CEgQFjAJ&usg=AFQjCNE3rtSlvmUarC0usSn5DiNLztshfg
http://www.google.bg/url?url=http://www.makedonskatribuna.com/ProfesorPopovIntervju02.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IRM9VM73HoOM7Ab6ioCwAg&ved=0CEgQFjAJ&usg=AFQjCNE3rtSlvmUarC0usSn5DiNLztshfg
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 Между до земята и небето 

В света на народните вярвания, астрономията и метеорологичните явления 

 

 

 

В интерактивната изложбата ―Народна астрономия и метеорология‖ на 

Регионален Етнографския музей Пловдив, от 07.10 до 15.11. 2014 г. ще открием една 

много различна идея. Ще видим вековните наблюдения на предците ни върху звездите 

и съзвездията. Ще усетим мъглата като Змей, който бълва дим от ноздрите си и ще 

научим и видим как на Гергьовден всяка капка става на жълтица. Според народните 

вярвания, дъгата се е свързвала със змей, който смуче вода от моретата, за да я излее 

над земята, като плодородие. Пак според тях, когато е имало сушав период, змеят 

стопанин на селото не си вършел добре работата и не докарал плодородие от морета. 

Слънцето и Луната са се възприемали като братя, а Зорницата и Вечерницата са 

смятани за две различни звезди, които са им сестри, споделя кураторът на изложбата – 

Стефана Минчева. Ще се срещнем с Голямата мечка и ще станат достъпни много 

интересните методи за познаване на времето по природни явления, по растенията и по 

поведението на животните; Ще се потопим в света на гадания и магии, ще преоткрием 

съзвездията на интерактивен макет на северната небесна полусфера. Предвидениса и 

игри и забави с гатанки и приказки. Изложбата е илястрация на народните представи за 

звездното небе, слънцето, луната, звездите и кометите, както и за метеорологичните 

явления като дъжд, сняг, светкавици, мълнии, дъга, мъгла, роса, облаци, вятър и др. 

Народната астрономия е наниз от вековни наблюдения на предците ни върху звездите и 

съзвездията, откриване на космически цикли, които имат въздействие върху растежа и 

живота на земята. Проектната подготовка на изложбата е била нужна около половин 

година. 
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http://tribunabg.com/zmej-instalatsiya-i-maket-na-severnata-nebesna-polusfera-predstavya-

izlozhba-v-etnografskiya-muzej-v-plovdiv-93678/ 

 Традициите оживяват 

 

Фестивал "Живо наследство 2014", гр. София  

 

 

 

Традициите оживяват в Програмата "Живо наследство„ на: Фондация 

"Работилница за граждански инициативи" /ФРГИ/. Български народни песни и хора, 

банатски обичаи и каракачански танци, възстановка на ритуали, демонстрация на 

древни техники за изработване на сувенири от восък, метал и мъниста, бяха 

представени на седмото издание на фестивал „Живо наследство―през м. септември на 

Лятната сцена в Борисовата градина, в София. Над 400 участника от 23 организации от 

цялата страна представят  разнообразна и интересна програма. В 17 интерактивни 

ателиета посетителите се запознават на живо как се плете „на кори―, как се правят 

шевици, бижута или кукли от царевична шума, как се леят восъчни свещи, как сами да 

си сътворим сувенир или защо не да си направим стимка за спомен с над 200-годишен 

сватбен костюм от Югозападния район на България. Специални изненади, вкусни 

български кулинарни изкушения, приготвени по традиционни рецепти, месене на хляб 

от лимец и подквасване на мляко, позабравени игри, като спукано гърне и пускам 

кърпичка са част от атрактивната програма. Удоволствие за всеки е ―Вкусната 

кулинарна престилка‖ от село Баничан-  голяма пица от местни продукти декорирана с 

http://tribunabg.com/zmej-instalatsiya-i-maket-na-severnata-nebesna-polusfera-predstavya-izlozhba-v-etnografskiya-muzej-v-plovdiv-93678/
http://tribunabg.com/zmej-instalatsiya-i-maket-na-severnata-nebesna-polusfera-predstavya-izlozhba-v-etnografskiya-muzej-v-plovdiv-93678/
http://zhivonasledstvo.bg/organizations/фондация-работилница-за-граждански-инициативи-софия-2
http://zhivonasledstvo.bg/organizations/фондация-работилница-за-граждански-инициативи-софия-2
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отличителните шарки на геометричните мотиви по модел на ръчно тъканите преди 200 

години традиционни престилки.Фестивалът представя подкрепените от програмата 

„Живо наследство‖ инициативи на ФРГИ, която се реализира с подкрепата на 

Фондация „Америка за България‖. Програмата има за цел да възстанови, съхрани и 

предаде фолклорните традиции от различни региони на страната. 

http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%BE-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D

0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47 

 

 Интердисциплинарно творчество 

 

„Чудовище”- „Чудо- Вижте” в Панчарево 

   

 

 

 

 

Интердисциплинарен проект за 3D мапинг- аудио-визуални изкуства  в шоу на 

transformatori.net и Elektrick.Me. Второ издание на фестивала „РеВИЗИЯ", кампания, 

серия от клипове с фалшиво чудовище, забелязано в Панчарево, над  100 000 гледания 

в социалните мрежи.. .Проектна идеята в спектакъл, творчески итерпретации върху 5-

метров воден екран, за възможния живот, за реалната и потенциална функция на 

Панчаревското езеро днес, за екологичната среда на парка около него, проблемите с 

чистота и поддръжката на съоръженията, които ги застрашават. Преосмисляне на 

функцията на занемарени, но емблематични градски места. Социалната инграция в 

действие и в полза на общественото благо, гражданска  инициатива: събиране на 

http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47
http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47
http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47
http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47
http://zhivonasledstvo.bg/projects/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-47
https://www.facebook.com/transformatori
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средства за възстановяване на небезизвестният мостик ―Гъбата‖ в езерото Панчарево в 

рамките на националната кампания ―Място в сърцето‖ на Фондация ―Работилница за 

граждански инициативи‖… и т.н. Тава са част от дейности, реализирани в рамките на 

Фестивала със сташното име :‖Чудовище‖ или просто "Чудо-вижте"! 

http://www.artualno.info/chudo-vizhte-v-pancharevo 

 

 Как да доведем света при нас.. 

. 

Вълшебното наследство на малкото село скрито в QR код за малки и големи 

   

  

 

 

 

Разработването на мултимедийно интерактивно интернет базирано съдържание 

за малки културни институции в малките общини им носи много ползи. Освен, че могат 

да получат приходи, те ще могат да се възползват от предимството да споделят ресурси 

за обучение с по-големите институции. Това  особено вярно там, където малките 

институции се намират извън големите туристически центрове и (или) не разполагат с 

достатъчно средства. Виртуалното присъствие позволява на предлагащите културни и 

образователни  услуги да надскочат ръста си и да показват своята уникалност със 

същия професионализъм и в същите условия, с които разполагат по-големите и по-

добре финансирани институции. Участието отнема време и възвращаемостта на 

инвестициите може да не се вижда незабавно. Включването им обаче в общности на 

учени, изследователи или просто любознателни потребители, които действат в 

http://myastovsarceto.bg/index.php
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.artualno.info/chudo-vizhte-v-pancharevo
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Интернет, дава възможност те да извлекат полза от потока на познание, идващ от по-

напредналите общности, и то на по-ниски цени, отколкото физическото участие в 

буквални мрежи от специалисти. Много удачен пример за това е включването във 

виртуалния свят на НЧ „ Изгрев – 1930‖, от малкото село Баничан, общ. Гоце Делчев. 

“Плетените чорапи на Баничан – вълшебство от красота и изкуство” - това  е 

звучното име на проектa с който то съхранява един отколешен занаят – плетачеството, 

представя го по съвременен и атрактивен начин на общността в региона. Фокусът е  

автентичният занаят и младото поколение - възпитанието му в преклонение и уважение 

към традиции, бит, култура. Инициативата е безспорно сред тези, които насърчават 

интереса на младите към изкуството и споделените ценности на наследствените 

ресурси и умения. Проекта е иновативен подход за представяне на цялото село, със 

собствен QR код, като богата мозайка от автентичност и интерактивност, подходящ 

механизъм за междупоколенческа социална кохезия в малкото населено място. 

Изпълнението му обединява местни власти с бизнеса, училищата, детските градини, 

домове за деца и хора с увреждания, много НПО-та от цялата област, културни 

институции, медии и др. Резултатите от проекта са  представени в оргиналната форма 

на своеобразен и единствен по рода си „ Музей на чорапа‖. В последствие е създадена 

етнографска / мобилна изложба към читалището със старинни експонати, съпътствана 

от пъзели с образователни мотиви на чорапите за най-малката публика. Всички модели 

чорапи битували в селото могат да се видят само на място. За пръв път са здадени  50 

бр. цветни книжки с издирени  легенди, песни, гадания, наричания и вярвания от 

Баничан. За това богатство, РТЦ – Благоевград създава филм за златния фонд на БНТ. 

Проекта се радва и на  евродепутатска подкрепа, а от там получава широк отзвук и в 

Европейския съюз. Проектната инициатива е поканина за представяне на Регионална 

среща на читалищата от Югозападен регион, като успешна практика за учене през 

целия живот в контекста на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-

2020. Има още много интересни неща, разгледайте разделите „галерия”, „мултимедия” 

както и най-новото „пищюмаля на Баничан”. Пробвайте знанията си за традициите в 

женската празнична носия на село Баничан. Изтеглете и стартирайте играта викторина 

(http://icon.sim-on.org/game.htm). Ще ве уверите в технологията, която предлага на по-

http://icon.sim-on.org/game.htm
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малките и вероятно по-малко посещавани населени места, възможността да изглеждат 

интересни и заслужаващи посещение. 

 Малките в голямото културно пространтво 
 

„Музейко”-най-големият детски научно- интерактивен музей в Източна Европа 

 

 

 

 

През 2015г. в столищата отваря врати най-големият детски научен център в 

Източна Европа, наречен ―Музейко‖.  Музеят ще бъде интерактивен, а децата ще могат 

да се докосват до експонатите и дори да влязат в ролята на учени. Първият 

интерактивен музей в света е открит преди 30 години в Бостън. Неговите създатели са 

проектирали и софийския музей, който ще бъде най-големият в Източна Европа. 

Първият етаж е посветен на историята – там децата могат да се докоснат до 

археологията, на втория да разберат повече за живота ни днес, третият е посветен на 

бъдещето. Връзката между всичко това е огромно дърво, чийто корени са в историята, а 

короната му е в бъдещето. Очакваните посетители на ―Музейко‖ са между 120 и 150 

хиляди годишно. Проекта е на стойност 25 млн. лв. На  уникална фасадата на сградата 

ще ―кацнат‖ три малки планини от дърво, текстил и керамика. Те символизират 

традиционните български занаяти. Със собствения си опит, децата ще пътешестват във 

времето и пространството. 

http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/v-sofiya-otvarya-vrati-naj-golemiyat-detski-interaktiven-muzej-v-iztochna-evropa
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Източник:http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/v-sofiya-otvarya-vrati-naj-golemiyat-

detski-interaktiven-muzej-v-iztochna-evropa 

 

 Интелигентна миграция  
 

Първо IT село в България 

   

 

 

 

 

 

Берковското село Песочница се обяви за първото IT село, като покани 

програмисти от цялата страна да се заселят и да работят от него. За привличане на 

заинтересовани програмисти, инициатори от сдружение "IT село" са осигурили  

високоскоростен интернет. 16 –те местни жители са гостоприемни и радушно посрещат 

идеята на  програмиста Иван Куков от Варна. Съществуват и възможности за 

настаняване. На разположение на бъдещите заселници има свободни частни имоти и  

празни общински парцели. Предвижда се местна жителка да поддръжа градините в 

дворовете и  да приготвя вкусни домашни изкушиния. „Централният офис" на IT селото 

е бивша плевня, висока 8 м. Освен работен компютърен кът, там има сцена, на която в 

събота свири група на живо. Източник: http://bnr.bg/vidin/post/100457156 

 

 

 

 Териториален маркетинг с интерактивна комуникация 

http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/v-sofiya-otvarya-vrati-naj-golemiyat-detski-interaktiven-muzej-v-iztochna-evropa
http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/v-sofiya-otvarya-vrati-naj-golemiyat-detski-interaktiven-muzej-v-iztochna-evropa
http://static.bnr.bg/gallery/23/2390252845bbff7535bc1774cc6af5b0.jpg
http://bnr.bg/vidin/post/100457156
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Хилядите километри са „на една ръка разстояние”….. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

Френските железници разработват през 2013г. уникална рекламна кампания с 

комуникационната мисия на уличен маркетинг в рамките на проекта „ Европа е 

следващата врата‖. Идеята е проста, да се покаже до каква степен може да се пътува 

бързо и удобно с влак от град до град в цяла Европа. За целта маркетинговата агенция 

за култура DAN поставя технологично свързани врати на централни места в няколко 

европейски столици. Вратите имат монтирани на касата на врата камера. Когато 

отворите вратата, се озовавате пред един голям екран, който предава на живо, това 

което се случва от другата страна на врата, а тя разбира се е поставена на друго място ! 

По този начин, може да се срещнете лице в лице с един швейцарец, италианец, 

португалец, защо не „Торлак‖ от Чупрене или Пирот.... Случайни хора и организатори, 

определят идеята, да се срещнеш лице в лице при отваряне на врата с един непознат на 

хиляди километри, просто за гениална... В същото време е жалко, че инициативата има 

само конкретна маркетингова мисия, защото можем де си представим един културен 
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проект, който например свързва в реално време европейски площади в големите 

градове по между им, а това е напълно възможно..да се потопим директно в контекста  

към европейските културни специфики, отлики и прилики, например....да играеш 

заедно с мим в Милано, ..да ти направят портрет през врата от карикатурист в Брюксел, 

да играеш с Хип- хоп група в Барселона,.. да споделиш една разходка с лодка на 

езерото Леман в Женева, или просто да караш колело в Штутгард в немски младежи. 

Като социален барометър във времето и пространството, практиката създава безкрайни 

възможности за интерактивни ситуации на живо и в реално време..Те позволяват да се 

изградят транскултурни връзки между европейци и да осъзнаем всички в Европа, че 

въпреки километрите, тя е през една врата..на една ръка разстояние…Събитието почива 

на двоен технологичен успех : провеждане на опит в реално време чрез сателитна 

връзка и концентриране на цялата операция в един цифров екран по мярката на рамката 

на една врата. Реализиран от младия талантлив иноватор Натан Бес, с музикален 

съпровод на Флориан Браун, рекламният клип е събитие в Интернет и кината. 

Цялостното кампания се подкрепя от медиен план, който включва масово афиширане 

по всички ж.п. гари, метростанции и автобуси…Като че ли не остава друго, освен да се 

оборираме за творчеството.. ! 

Източник: http://pubard.com/2013/10/06/sncf-leurope-cest-la-porte-a-cote/index.html 

 

 Европейско културно сътрудничество  

 

Календар на културните събития в трансганичен регион Гоце Делчев- Гевгелия 

 

 

http://pubard.com/2013/10/06/sncf-leurope-cest-la-porte-a-cote/index.html
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Как се разработва Добра практика от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за 

подпомагане на предприемачеството  БИ-ГД…  

Това е споделеният опит от безспорния успех на интелигентните предприемачи 

в Бизнес инкубатор– Гоце Делчев…Идеята за календара се обмисля отдавна от екипа.  

На срещи и обучения за представители на читалища и неправителствени организации 

се дискутира какви интересни и специфични събития се правят в четирите общини на 

гоцеделчевския регион.  Но всяко събитие е само за себе си, много често липсва 

информация за него и дори съседни общини не знаят, че се прави. Иска ни се да знаем 

какви културни събития се провеждат през цялата година, кога се правят, кой е техния 

организатар.  Разнообразието от събития е много голямо. 

Нужна ни е концепция за календара.  Обсъждаме целите и различни варианти.  

Основна цел е календарът на културните събития да е много важен компонент от 

промоцията на региона като атрактивна дестинация на културен и устойчив туризъм.   

Искаме да привлечем хора от близо и далече да се докоснат до културното богатство и 

многообразие на този край: да попият багрите на красивите носии, да доловят 

мелодиите и ритъма на танците,  да усетят живите традиции и пулса на отминалото и 

бъдещото време и силната връзка на хората с природата и семейството.   

Не е лека задача, защото трябва да е красиво, завладяващо, истинско.  

Читалищата и местни власти предоставят информация и предложения за събития.  

Ализираме и оглеждаме от всички страни. За всеки месец от годината избираме 

централно, водещо събитие и от стотиците снимки търсим коя ще го представи най-

добре.  Коя може да представи колко  отдадени, талантливи, сърдечни  и прекрасни са 

хората от региона. Работим по всеки детайл.   

Финансиране на разработването и отпечатването  на календара, туристически 

справочник, интересни туристически продукти и маршрути и карта се реализира по 

трансграничен бългоро-македонски  проект ―Мрежа и трансфер на знания за устойчиво 

развитие на туризма‖  NET – TOUR 2012-2013 

Източник: http://www.bi-gd.org/bi/ 

http://www.bi-gd.org/bi/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Трансграничен регион Чупрене- Пирот притежава уникални природни и 

културни ценности от местна, национална и европейска величина, съхранена природа, 

минерални извори и климатични условия; обекти на КИН, опазени живи традиции и 

обичаи. Основните проблеми с недвижимите културни ценности са свързани с 

недостатъчното държавно финансиране на специализираните дейности, липсата на 

преференции за собствениците при извършването на консервационно – реставрационни 

дейности и др.  

Прилагането на европейските концепции, свързани с културно- историческото 

наследство, неговото опазване и валоризация може да доведе до действителна, 

предвидима и трайна трансформация на съществуващия модел. Съхраненото и 

социализирано по съвременен начин наследство е едновременно предпоставка за 

развитие на социално отговорен „интелигентен туризъм‖ с добавен икономически 

ефект и гаранция за институционална устойчивост на трансграничното културно 

взаимодействие.  

Развитието на конкурентноспособни туристически продукти и маршрути налага 

поддържането и осъвременяването на съществуващите ресурси, създаване и 

промоциране на нови, гъвкави, мобилни и интерактивни практики и продукти, 

повишаващи ефекта за туристическото предлагане.  

В същия контекст от особени грижи, днес се нуждае всеки вид културно 

наследство, свързано с традицията и народната култура. Като мярка за културна 

идентичност, това богатство следва да бъде развивано като жива система от местни 

институционални практики, осигуряващи приемственост и трансмисия по начин, по 

който да се създаде нов и атрактивен културен продукт, ориентиран към интелигентно 

туристическото потребление. В това отношение трансграничен регион Чупрене- Пирот 

разполага с богат ресурс и възможности за повишаване на туристическия интерес. 

Трансграничното културно взаимодействие и проектното финансиране на 

идентифицираните индикативни стратегически ресурси, може да бъде само от полза за 

успешното опазване, поддържане, използване и валоризиране на културните активи в 
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проектния регион. Културното и природно пространство Чупрене- Пирот е дестинация 

с много възможности. 
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