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Проект „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство 
в трансграничния регион“, еMS ROBG-419, финансиран по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020” чрез Европейския фонд 
за регионално развитие(ЕФРР) на Европейския съюз. 

 
Съобщение за медиите 

14.01.2021г. 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

 Община Горна Оряховица изпълнява съвместен проект № ROBG-419 „Иновативен подход за 
популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион с Община Рошиори 
де Веде, област Телеорман, Румъния. Проектът е финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020” чрез Европейския фонд за 
регионално развитие(ЕФРР) на Европейския съюз. 
  Целта на проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и 
природно наследство в трансграничния регион” е да се подобри устойчивото използване на 
обектите с културно наследство в района на трансграничния регион. 
  Проектът се реализира в рамките на приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 
„Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и 
културното наследство“ на Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - 
България 2014 - 2020”. 
  Специфичната цел на проекта е да се увеличи броят на туристите в целевия трансграничен 
регион чрез иновативни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) инструменти. 
  Реализацията на проекта ще осигури повишаване на туристическия потенциал, подобряване 
на качеството и пазарната стойност на туристическите продукти и успешната продажба на 
румънски и български пазари на устойчиви и разнообразни туристически пакети, специфични за 
региона, с висока добавена стойност, с цел да се увеличи приносът на сектора за устойчиво 
социално-икономическо развитие на региона. 
  Проектът има за цел да приложи нов подход за предоставяне на услуги в туризма чрез 
внедряване на ИКТ съоръжения и иновативни високотехнологични методи за рекламиране на 
трансграничния регион. 
  Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на броя на туристическите нощувки в 
трансграничния регион, както и на туристическите посещения на обектите, представляващи 
културно наследство. 
  В допълнение и с цел постигане на устойчивост на резултатите в проекта е предвидено 
разработването на общ план за реклама на културното наследство. 
 

 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 В следващите месеци екипа на проект ROBG-419 планира официално посещение при 
партньора Община Рошиори де Веде.  
  Целта на среща ще бъде обмяна на опит, проследяване изпълнението на дейностите, графика 
и бюджета на проекта. 
  Ще бъдат обсъдени и съвместните дейности на двете общини по интегриране и организиране 
на съвместни експозиции в двата виртуални музея. 
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  Трансграничното сътрудничество по проекта включва представяне на общи туристически 
продукти / услуги, базирани на природното и културното наследство и съвместното им 
популяризиране в двете общини. 
  Партньорите по проекта ще планират, разработват, координират и интегрират общи изложби 
във виртуалните музеи, създадени в рамките на проекта ROBG-419. 
  Всяка изложба ще представи на общността културното / природното наследство от другата 
страна на границата, като по този начин ще увеличи туристическите посещения и потенциала на 
региона. 
  В края на изпълнението на проекта, в месец юли 2021г., предстои организирането на 
пресконференция в гр. Горна Оряховица, на която ще бъдат представени всички постигнати 
резултати. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

В случай, че имате допълнителни въпроси във връзка с изпълнението на проекта, моля 
изпратете запитване до официалния имейл адрес на Община Горна Оряховица: 

obshtina@g-oryahovica.org 
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