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

 
Съобщение за медиите 

01.07.2019 
 
1. Обща информация за проекта: 
 
Програма: Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A 

Румъния - България 2014 - 2020”. 

Приоритетна ос: 2 – Зелен регион 

Специфична цел: 2.1. Подобряване на опазването и устойчивото 
използване на природното наследство, ресурсите и 
културното наследство 

№ на проекта: ROBG-419 

Наименование на проекта: Иновативен подход за популяризиране на културното и 
природно наследство в трансграничния регион 

Основна цел на проекта: Проектът има за цел да повиши конкурентоспособността 
на Горна Оряховица и Рошиори де Веде и да направи 
двата града по-привлекателни за туристите от 
трансграничния регион. Освен това друга цел е 
запазването и популяризирането на историческото и 
културното наследство на района. 

Очаквани резултати: Изпълнение на програмата: 1 обща стратегия за 
валоризиране на културното и природното наследство 
чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви 
икономически цели; 2 създадени интегрирани 
туристически продукти; 10000 посещения на поддържани 
обекти с културно и природно наследство 
Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в 
района на трансграничния регион 

Продължителност на проекта: 11.09.2018 г. – 10.09.2020 г.(24 месеца) 

Партньори по проекта:  

Водещ партньор: Община Горна Оряховица, област Велико Търново, 
България 

Партньор 2: Община Рошиори де Веде, област Телеорман, Румъния 

Договор за БФП: №99022/31.08.2018 

Финансиране:  

Общ бюджет 1 427 918.76 EUR 

Съфинансиране от ЕФРР: 1 213 730.94 EUR 

Съфинансиране от 
държавните бюджети на 
България и Румъния 

185 615.18 EUR 

Собствен принос на 
бенефициентите 

28 572.64 EUR 
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2. Напредък по изпълнението на проекта: 
 

 
Моменти от 3D мапинг шоуто в гр. Горна Оряховица 

 
 В периода 27-30 Май 2019г. бяха направени първите 3Д прожекции за промотиране на 
културното и историческото наследство в Горна Оряховица. На събитието присъства екипа на 
Община Рошиори де Веде, представители на медиите, гости на града и други заинтересовани 
страни.  
  С помощта на високите технологии, звукови и светлинни ефекти, зрителите преминаха 
през различни исторически периоди,а накрая се озоваха и в бъдещето. 
 Шоутото се организира в рамките на проект RO-BG419 “Иновативен подход за 
популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион”, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 
2014 - 2020”. 
 В периода м. Юли-Август 2019г. е предвидено да бъде направено 3Д мапинг шоу за 22 
дни в гр. Рошиори де Веде, област Телеорман, Румъния. 
  През септември 3Д прожекция ще отбележи и 22 Септември – Деня на независимостта. 

  
Снимки от проведеното шоу :  
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3. 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 

mailto:obshtina@g-oryahovica.org

