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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския 
съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори. 

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 
11.09.2020 

 
  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. 
  Към настоящия момент напредъка по изпълнението на проекта е както следва: 
 

Община Рошиори де Веде напредва с изпълнението на Договора за създаване на Виртуален 
музей 

 
  Община Рошиори де Веде, област Телероман, Румъния постигна сериозен напредък по изпълнението 
на Договора за създаване на Виртуалния музей.  
 Към настоящия момент е напълно завършен първия етап от договора - Извършване на анализи за 
създаването и функционирането на Виртуалния музей, вкл. анализ на добри практики в създаването и 
организирането на музеи с подобно предназначение и характеристики. Завършен е напълно и втория етап от 
договора  - Създаване на Стратегия за организирането и функционирането на виртуалния музей, 
включително са изработени множество сценарии за всяка от двете секции на Виртуалния музей.  
 В секция „Прожекционна“ от Виртуалния музей в Рошиори де Веде ще бъдат представени 6 тематични 
филма за:  

 Шлемът от Перету 

 Аризан - Спасителят на града 

 Румънската лея 

 „Зарезан” - празникът на лозето и виното 

 Тъкачна машина и народни носии 

 Атаката на капитан Корлатеску 
  В секция „Холограмна“ от Виртуалния музей в Рошиори де Веде, ще бъдат дигитализирани и 
представени 40 бр. обекти свързани с културно-историческото наследство на Румъния и региона. 
  Очаква се Виртуалния музей в гр. Рошиори де Веде да бъде завършен до средата на годината като 
след това предстоят съвместни дейности на двете общини по интегриране и организиране на съвместни 
експозиции. 
 

Община Горна Оряховица ще направи официално посещение в Рошиори де Веде, Румъния 
 

 В следващите месеци екипа на проект ROBG-419 предстои да направи официално посещение на 
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 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

