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Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция на ЮНЕСКО в сферата на културата и 
авторските права, ратифицирани от България:

• КУЛТУРА
- Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.
- Конвенция за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 
културно изразяване.
- Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен 
конфликт.
- Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на 
незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни 
ценности.
- Конвенция за защита на подводното наследство.
- Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство.
- Конвенция относно международния обмен на печатни издания.
- Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи 
между държавите.

АВТОРСКО ПРАВО
- Универсална конвенция за авторското право.
- Конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на 
звукозаписи и излъчващите организации.
- Конвенция за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено 
възпроизвеждане на техните звукозаписи.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване на световното културно и 
природно наследство - 16.11.1972 г. 

- До момента конвенцията е ратифицирана от 182 
държави.

- Към края на 2006-а в списъка й са включени 830 
обекта (644 на културата, 162 природни и 24 със 
смесено значение), намиращи се в 138 страни. 

- Всяко от чудесата е собственост на държавата, на 
чиято територия е разположено. Защитата и 
опазването им обаче са поверени и на страните, 
участващи в Програмата за световното наследство, 
която съпътства конвенцията. При определени условия 
те могат да бъдат финансирани от Фонда за световно 
наследство.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване на световното културно и 
природно наследство - 16.11.1972 г. 

- За да осигурят защита и достатъчно ефикасно съхранение, както и 
възможно най-активна популяризация на културното и природното 
наследство, разположено на тяхната територия - в зависимост от 
специфичните условия във всяка страна, държавите - страни по 
тази конвенция, ще се стремят по възможност:

(а) да провеждат обща политика, която да даде конкретна функция на
културното и природното наследство в обществения живот, както и да
включи опазването на това наследство в програмите на общото
планиране;

(b) да създадат на своята територия - там, където не съществуват,
една или повече служби за защита, съхранение и популяризиране на
културното и природното наследство, които разполагат със съответния
квалифициран персонал и средства за изпълнение на възложените им
задачи;

(c) да оказват съдействие на научните и техническите изследвания и
разработки и да усъвършенстват методите за интервенция, които
дават възможност на съответната страна да посрещне опасностите,
заплашващи нейното културно или природно наследство;



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване на световното културно и 
природно наследство - 16.11.1972 г. 

- За да осигурят защита и достатъчно ефикасно съхранение, както и
възможно най-активна популяризация на културното и природното
наследство, разположено на тяхната територия - в зависимост от
специфичните условия във всяка страна, държавите - страни по
тази конвенция, ще се стремят по възможност:

(d) да приемат адекватни юридически, научни, технически,
административни и финансови мерки за идентификация, защита,
съхранение, пропагандиране и съживяване на това наследство; и

(е) да оказват съдействие за създаване на национални или регионални
центрове за подготовка в областта на защитата, съхранението и
пропагандирането на културното и природното наследство с цел да се
поощряват научните изследвания в тази област.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно изразяване 
– 20.Х.2005 г.

- Целите на тази конвенция са: 

(а) опазване и насърчаване на многообразието от форми на 
културно изразяване;

(b) създаване на условия за разцвет и свободно 
взаимодействие на различните култури с цел тяхното взаимно 
обогатяване;

(с) поощряване на диалога между културите с цел осигуряване 
на по-интензивен и балансиран международен културен обмен 
в интерес на взаимното уважение на културите и за 
установяване на култура на мира;

(d) насърчаване на междукултурния диалог с цел развитие на 
културното взаимодействие в полза на изграждане на мостове 
между народите;



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно изразяване 
– 20.Х.2005 г.

- Целите на тази конвенция са: 

(е) поощряване на уважението към многообразните форми на 
културно изразяване и осъзнаване на тяхната стойност на 
местно, национално и международно равнище;

(f) потвърждаване значението на връзката между културата и 
развитието за всички развиващи се страни; поощряване на 
действията, осъществявани на национално и международно 
равнище, за признаване на истинската стойност на тази 
връзка;

(g) признаване на специфичното естество на културните 
дейности, продукти и услуги като носители на самобитност, 
ценности и смисъл;



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно изразяване 
– 20.Х.2005 г.

- Целите на тази конвенция са: 

(h) утвърждаване на суверенното право на държавите да 
запазват, приемат и прилагат политики и мерки, които те 
считат за необходими, за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно изразяване на тяхна 
територия;

(i) укрепване на международното сътрудничество и 
солидарност в дух на партньорство с цел разширяване на 
възможностите на развиващите се страни да съхранят и 
насърчат многообразието от форми на културно изразяване.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за защита на културните ценности в 
случай на въоръжен конфликт – 14.V.1954 г.

- Съгласно настоящата Конвенция, за културни ценности се смятат, 
независимо от тяхното произхождение и притежател:

а) ценностите, движими или недвижими, които имат голямо значение за
културното наследство на всеки народ, такива като паметниците на
архитектурата, изкуствата или историята, религиозни или светски, 
археологически места, архитектурни ансамбли, които в качеството си на
такива представляват исторически или художествен интерес, 
произведения на изкуствата, ръкописи, книги и други предмети от
художествено, историческо или археологическо значение, а също научни
колекции или важни колекции от книги, архивни материали или
репродукции на ценности, посочени по-горе;

б) здания, чийто главно и действително предназначение е съхраняване или
експониране на движимите културни ценности, посочени в точка "а", 
такива като музеи, големи библиотеки, хранилища на архиви, а също така
скривалища, предназначени в случай на въоръжен конфликт за пазене на
движимите културни ценности, посочени в точка "а";

в) центровете, в които се намират значителен брой културни ценности, 
посочени в точките "а" и "б", тъй наречените "центрове на съсредоточаване
на културни ценности".



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за мерките, насочени към забрана и 
предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на 
правото на собственост на културни ценности – 14.XI.1970 г.

- За целите на тази конвенция за културни ценности се считат ценности от религиозен 
или светски характер, които се определят от всяка държава като значими за 
археологията, доисторическия период, историята, литературата, изкуството и науките и 
които принадлежат към посочените по-долу категории:

а) редки колекции и образци на флората и фауната, минералогията, анатомията; 
предмети, представляващи интерес за палеонтологията;

б) ценности, отнасящи се до историята, в това число и историята на науката и 
техниката, историята на войните и обществата, а също така и живота на националните 
ръководители, мислители, учени и художествени дейци и събитията от национално 
значение;

в) находките от археологически разкопки (редовни и нелегални) и археологическите 
открития;

г) съставните елементи на разделени на части художествени и исторически паметници и 
на археологически обекти;

д) старинни предмети с давност повече от 100 години, като надписи, сечени монети и 
гравирани печати;

е) етноложки материали;



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО
• Конвенция за мерките, насочени към забрана и 
предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на 
правото на собственост на културни ценности – 14.XI.1970 г.

- За целите на тази конвенция за културни ценности се считат ценности от религиозен 
или светски характер, които се определят от всяка държава като значими за 
археологията, доисторическия период, историята, литературата, изкуството и науките и 
които принадлежат към посочените по-долу категории:

ж) художествени ценности като:

(i) платна, картини и рисунки изцяло ръчна изработка на каквато и да е

основа и от всякакъв материали (с изключение на фабрични десени и

на изделия, изработени ръчно);

(ii) оригинални произведения на ваятелското и скулптурното изкуство от

всякакви материали;

(iii) оригинални гравюри, щампи и литографии;

(iv) оригинални художествени сглобки и монтажи от всякакви материали;

з) редки ръкописи и старопечатни книги, древни книги, документи и издания от особен 
интерес (исторически, художествен, научен, литературен и т.н.) - отделно или в 
колекции; пощенски, таксови марки и аналози - отделно или в колекции;

и) архиви, в това число и фонографски, фотографски и киноархиви;

к) мебелировка с давност повече от 100 години и старинни музикални инструменти.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за защита на подводното наследство – 2.XI.2001 г.
(а) Под подводно културно наследство се разбират всички следи от човешко 
съществувание от културно, историческо или археологическо естество, които 
са частично или изцяло потънали, периодично или постоянно, от минимум 
100 години, а именно:

(і) поселища, конструкции, сгради, предмети и тленни останки, както и 
техният археологически и природен контекст;

(іі) плавателни съдове, въздухоплавателни средства, други превозни средства 
или всяка част от тях, с техния товар или друго съдържание, както и техният 
археологически и природен контекст; и

(ііі) праисторически предмети.

(б) Тръбопроводите и кабелите, положени на морското дъно, не се приемат за 
част от подводното културно наследство.

(в) Различните от тръбопроводи и кабели инсталации, положени на морското 
дъно и все още използваеми, не се приемат за част от подводното културно 
наследство.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Конвенция за опазване на нематериалното културно 
наследство – 17.X.2003 г.

Целите на тази Конвенция са:

(а) опазване на нематериалното културно наследство ;

(б) зачитане на нематериалното културно наследство 

на съответните общности, групи и отделни лица ;

(в) съпричастност - на местно, национално и международно 
равнище, към значението на нематериалното културно наследство и 
важността на неговото взаимно признаване ;

(г) международно сътрудничество и международна помощ.



Правно-нормативна рамка за развитие на КИН и туризмът

Конвенции на ЮНЕСКО

• Универсална конвенция за авторското право – 24.VII.1971 г.

- Всяка договаряща държава се задължава да осигури подходяща и ефективна защита 
на правата на авторите и другите носители на авторски права върху литературни, 
научни и художествени произведения като писмени, музикални, драматични и 
кинематографични произведения, както и върху произведенията на живописта, 
графиката и скулптурата.

- Всяка договаряща държава, чието национално законодателство изисква да бъдат 
изпълнени определени формалности като условие за защитата на авторското право 
като например : депозиране, регистрация, вписване на авторско право, нотариално 
заверени удостоверения, заплащане на такси, производство или публикуване на 
произведението в съответната договаряща държава, е длъжна да счита тези 
формалности за изпълнени по отношение на всяко произведение, ползващо се от 
защита по смисъла на тази Конвенция, което е публикувано за първи път извън 
нейната територия и чийто автор не е неин гражданин, ако още при първото 
публикуване всички екземпляри от произведението, издадени с разрешението на 
автора или на друг носител на авторското право, съдържат знака ©, името на носителя 
на авторското право и годината на първата публикация ; като знакът, името и 
годината следва да бъдат поставени по начин и на място, които да показват ясно, че 
авторското право е защитено.


