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Dear Ms Arnautska, 

6 July 2018 

I have the pleasure to inform you that the General Assembly of the States Parties 
to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
accredited 29 non-governmental organizations (NGOs) to provide advisory 
services to the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, during its seventh session in Paris from 4 to 6 June 2018. Your 
organization is among those 29 newly accredited NGOs, and I wish to extend my 
congratulations to you. 

According to paragraph 27 1 of the Operational Directives, accredited non
governmental organizations may be selected by the Committee as members of the 
Evaluation Body. This body is in charge of evaluating nominations for inscription 
on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding and on 
the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, proposed 
programmes, projects and activities that best reflect the principles and objectives 
of the Convention and international assistance requests greater than US$1 00,000. 

In accordance with article 6 of the Rules of Procedure of the Committee, any 
accredited NGO may also 'attend the meetings of the Committee in an advisory 
capacity'. Accordingly, you will shortly be receiving an invitation to attend the 
thirteenth session of the Committee, to be held in Port Louis, Republic of Mauritius, 
from 26 November to 1 December 2018. You may also be interested to know that 
a Forum of NGOs is usually organized before the session of the Committee, this 
time probably on Sunday 25 November 2018. 

The status of organization accredited to provide advisory services to the 
Committee does not allow an NGO to use the emblem of the Convention, nor that 
of UNESCO, without being specifically authorized in advance and in writing, under 
the provisions of paragraphs 124 to 150 of the Operational Directives (see 
https://ich.unesco.org/en/emblem). Furthermore, this status does not confer on the 
NGO the right to represent itself as having consultative or associate status with 
UNESCO, which are subject to specific regulations and procedures2 . I would like 
to thank you, in advance, for respecting these limitations. 

1 http:/lwww.unesco.arqlculture/ich/en/directives/6.GN27 
2 httrJ :IJen.unesco.org/oartnershigs/non-governmental-organizationststatutorv-framework 
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In accordance with paragraph 943 of the Operational Directives, 'The Committee 
reviews the contribution and the commitment of the advisory organization, and its 
relations with it, every four years following accreditation, taking into account the 
perspective of the non-governmental organization concerned.' Thus, the first 
review for your organization will be conducted in 2022. 

Sincere congratulations once again for the accreditation of your NGO, and thank 
you for your interest in the Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage. 

Yours sincerely, 

Tim Curtis 
Secretary, Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage 
Chief, Intangible Cultural Heritage Section 

cc: Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to UNESCO 
National Commission of the Republic of Bulgaria for UNESCO 

3 http:Jjwww.unesco.orO]culture/rch[entdirectivesJ6.GAJ94 
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6 July 2018 

Reference to be used on all correspondence: NGO-90389 

Уважаема г-жо Арнаутска, 

Имам удоволствието да Ви информирам, че Общото събрание на 
държавите - страни по Конвенцията за опазване на нематериалното 
културно наследство, акредитира 29 неправителствени организации (НПО) 
за предоставяне на консултативни услуги на Междуправителствения 
комитет за опазване на нематериалното. Културно наследство, по време на 
седмата си сесия в Париж от 4 до 6 юни 2018 г. Вашата организация е сред 
онези 29 новоакредитирани НПО и искам да ви поздравя. 
Съгласно параграф 271 от оперативните директиви акредитираните 
неправителствени организации могат да бъдат избрани от комитета за 
членове на оценяващия орган. Този орган отговаря за оценката на 
номинациите за вписване в Списъка на нематериалното културно 
наследство, нуждаещо се от спешна защита и в представителния списък на 
нематериалното културно наследство на човечеството, предложени 
програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и 
целите на Искания за конвенция и международна помощ над 100 000 
щатски долара. 
В съответствие с член 6 от Правилника за дейността на Комитета, всяка 
акредитирана НПО може също „да присъства на заседанията на Комитета в 
качеството на консултант“. Съответно скоро ще получите покана да 
присъствате на тринадесетата сесия на Комитета, която ще се проведе в 
Порт Луис, Република Мавриций, от 26 ноември до 1 декември 2018 г. Може 
да се интересувате също така, че форумът на НПО е обикновено се 
организират преди заседанието на комисията, този път вероятно в неделя 
на 25 ноември 2018 г.. 
Статутът на организацията, акредитирана за предоставяне на 
консултантски услуги на Комитета, не позволява на НПО да използва 
емблемата на Конвенцията, нито тази на ЮНЕСКО, без да бъде 
предварително разрешено и писмено изрично, съгласно разпоредбите на 
параграфи 124 до 150 от Оперативни директиви (вижте https: 
//ich.unesco.orq/en/emblem). Освен това този статус не предоставя на НПО 
правото да се представя като консултативен или асоцииран статус с 
ЮНЕСКО, които са предмет на специфични разпоредби и процедури2. 
Искам да ви благодаря предварително, че спазвате тези ограничения. 
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1 htt.p://www.unesco.org/culture/ich/en/directives/6.GN27 
2  http://en.unesco.ogr /oartnerships/non-governmental-organizations/statutory-framework 
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 В съответствие с параграф 943 от оперативните директиви „Комитетът прави 
преглед на приноса и ангажираността на консултативната организация и 
отношенията с нея на всеки четири години след акредитация, като взема 
предвид гледната точка на съответната неправителствена организация“. Така 
първият преглед за вашата организация ще бъде извършен през 2022 година. 

 
Искрени поздравления за пореден път за акредитацията на вашата НПО и ви 
благодаря за проявения интерес към Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство. 

 
 
 
 

Yours sincerely, 
 

 
   

Тим Къртис 
Секретар, Конвенция за опазване на 
нематериалното културно наследство 
Главен отдел за нематериално културно 
наследство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cc: Постоянна делегация на Република България в ЮНЕСКО 
Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 http:1/www.unesco.or g/culture/fch/en/directivesJ6.GAJ94 
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