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Проект „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно 

наследство в трансграничния регион“, еMS ROBG-419 

 
Съобщение за медиите 

08.04.2019г. 
 
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 
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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 

 
2. Обща информация за Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-
A Румъния - България 2014 - 2020”:  
 

Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 
2020 е съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално 
развитие. Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез 
финансиране на съвместни проекти за регионално развитие. 

Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области  
от Стратегията „Европа 2020”, свързани с изменението на климата, превенцията и 
управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на 
ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на 
работната сила, повишаване на институционалния капацитет, чрез насърчаване на 
сътрудничеството между гражданите и институциите. 

Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, 
Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, 
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). 

Органи на управление на програмата са: 

 Управляващ орган е Министерство на регионалното развитие, публичната 
администрация и Европейските фондове (Румъния). 

 Национален орган е Главна дирекция „Управление на териториалното 
сътрудничество” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

 Комитет за наблюдение – основен орган за взимане на решения по Програмата и 
наблюдава за изпълнението на програмните цели и резултати. 

 Съвместен секретариат (СС) - подпомага дейността на органите на управление и е 
разположен в гр. Кълъраш, Румъния. На територията на България в град Русе е изграден 
офис (антена) на СС, който ще подпомага българските бенефициенти. 

 
3. Детайлна информация за Проект №ROBG-419 Иновативен подход за 
популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион: 
 

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, 
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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. 

 Основните работни пакети и дейности по проект  №ROBG-419 „Иновативен подход 
за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион” са 
следните: 

Работен пакет „Управление на проекта“ с 2 /две/ дейности: 

 Дейност №1 „Управление на проекта в Горна Оряховица“ 

 Дейност №2 „Управление на проекта в Рошиори Де Веде“ 
Работен пакет №1 „Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица и 

Община Рошиори Де Веде“  с 2/две/ дейности: 

 Дейност №1.1. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица; 

 Дейност №1.2. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Росиори Де Веде; 

Работен пакет №2 „Организиране на откриващи събития за презентиране на 3Д 
мапинг шоуто в Община Горна Оряховица и Община Рошиори Де Веде“  с 2/две/ 
дейности: 

 Дейност №2.1. Организиране на откриващи събития за презентиране на 3Д 
мапинг шоуто в Горна Оряховица; 

 Дейност №2.2. Организиране на откриващи събития за презентиране на 3Д 
мапинг шоуто в Рошиори Де Веде; 

Работен пакет №3 „Създаване на виртуален музей в Община Горна Оряховица и 
Община Рошиори Де Веде“ с 2/две/ дейности: 

 Дейност №3.1. Създаване на виртуален музей в Община Горна Оряховица; 

 Дейност №3.2. Създаване на виртуален музей в Община Рошиори Де Веде 

Работен пакет №4 „Разработване на съвместен план за рекламиране на културното 
наследство в трансграничния регион“ с 1/една/ дейност: 
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 Дейност №4.1. Разработване на съвместен план за рекламиране на 
културното наследство в трансграничния регион 

Работен пакет „Комуникация“ с включени дейности по : 

 Дейност №1 Стартиращи събития – организиране на откриваща и 
закриваща пресконференции по проекта 

 Дейност №2 Дигитални дейности - публикации в уебсайтове, социални 
мрежи и блогове в Община Рошиори Де Веде; 

 Дейност №3 Промоционални материали -  дизайн, изработка и доставка на 
промоционални материали в Община Рошиори Де Веде; 

 Дейност №4 Промоционални материали – дизайн, изработка и доставка на 
промоционални материали в Община Горна Оряховица; 

 Дейност №5 Дигитални дейности – публикации в уебсайтове, социални 
мрежи и блогове в Община Горна Оряховица 

 

4. Напредък по изпълнението на проекта: 
 
  Всички дейности на проект ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на 
културното и природно наследство в трансграничния регион” се изпълняват в срок и 
съобразно одоборения договор за безвъзмездна финансова помощ. 
 Към настоящия момент Община Горна Оряховица е провела 2 /две/ обществени 
поръчки по реда на ЗОП за „Доставка на специализирано оборудане, софтуер и 
образователно съдържание за създаване на виртуален музей в Община Горна Оряховица“ и 
„Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде“.  
 Предстои да бъде направен избор на изпълнители за разработка на промоционални 
материали за популяризирането на проекта, както и за разработване на съвместен план за 
рекламиране на културното наследство в трансграничния регион. 
 В община Рошиори де Веде, Румъния беше проведена начална пресконференция по 
проекта, на която присъстваха множество заинтересовани страни. 
 

5. 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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