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Този документ е създаден в рамките на Проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, Проектен код: ROBG -

576, в рамките на  Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014 -2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието н публикацията се носи от Община Велико Търново.  

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
                     Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.  

 

       
 

Стартира изпълнението на проект 
“Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”  

Проектен код: ROBG -576 
Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие по Програма 

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020 
 

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 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“. 

 
Дата на сключване на Дoговора за безвъзмездна помощ: 13.09.2018г. 
 
Начална дата на дейностите:14.09.2018 г.                    Крайна дата:13.09.2021 г.  
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БЮДЖЕТЪТ НА ПРОЕКТА ЗА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ Е: 1, 487, 271.41 евро, от които:                  
 
1, 264, 180.69 евро /85% финансиране от ЕС, чрез ЕФРР/ 
193, 330.43 евро /13 % съфинансиране от Държавния бюджет/ 
29, 760.29 евро  /2% собствен принос на всички партньори/ 
 

 
БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТА И БЮДЖЕТ ЗА ВСЕКИ БЕНЕФИЦИЕНТ: 
 
• за Община Велико Търново, Водещ бенефициент – 749 956. 57 евро  
• за Община Калафат, Румъния, Бенефициент по проекта № 2 -  574 944. 65 евро 
• за Фондация  „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, Бенефициент по проекта № 3 -162 370. 19 евро 
 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на културните 
ценности и общото културно наследство в трансграничния регион чрез разработване на съвместен 
интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут 
"Изкуство и култура". 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Да се увеличи броят на туристическите посещения, както и броят на туристическите 
нощувки в трансграничната зона чрез реализиране на съвместни дейности за използване по устойчив начин 
на валоризираната културна инфраструктура и повишаване на привлекателността на обектите с 
организиране и популяризиране на съвместни изложби, провеждане на събития и прояви на открито в 
прилежащите пространства. 
 
 

 
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
   
• Разработване на съвместен тематичен маршрут "Изкуство и култура"; 
• Разработване на  иновативни съвместни туристически услуги;  
• Разработване на  Маркетингова стратегия на интегрирания туристически продукт "Изкуство и 

култура"; 
• Организиране на рекламна кампания; 
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ: 
 
● Разработване на 1 интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, включващ: 1 бр. разработен 
тематичен маршрут за 6 културни обекти: 4 обекта в България и 2 обекта в Румъния, както следва: ХГ 
„Борис Денев“ (гр. Велико Търново), Двореца - музей „Маринку“ (гр. Калафат), Драматичен театър „Вида“ 
(гр. Видин), Художествена галерия „Никола Петров“ (гр. Видин), Художествена галерия Дарение "Колекция 
Светлин Русев" (гр. Плевен), Музей на Изкуствата (гр. Крайова, Румъния);  

• 5 съвместно създадени туристически услуги: 2 бр. организирани културни събития; 1 създаден уеб - 
портал, 2 бр. създадени мобилни приложения; 

• 1бр.  разработен Каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта "Изкуство 
и култура";  

• 1бр. разработен Календар на културните събития, свързани с новия интегриран туристически 
продукт в трансграничния регион; 

• Разработване на интерактивен семинар "Работа и игра: Арт терапия", интерактивен семинар 
"Археолог за ден"; Организиране и провеждане на културно събитие на открито "Urban art" (“Изкуство 
в градска среда”) в гр. Велико Търново и гр. Калафат (Румъния); 

• Предвижданите дейности за инвестиции в инфраструктура са в културните обекти Художествена 
галерия "Борис Денев" в гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, които ще 
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бъдат модернизирани, за да се превърнат в модерни центрове за изкуство, които да привлекат 
значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане 
на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите. 

   ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Образователни/обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и 
културни институции, местните публични органи: 6 общини, участващи в разработения съвместен 
тематичен маршрут, туристи, обществеността, туристически агенции и културни оператори, 
участниците в провежданите 2 събития на открито. 
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