
УЕБСАЙТ АРТУР 

1. За проекта 

Проектът "Активно изкуство за атрактивен туризъм - АРТУР" е финансиран от Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, която е насочена към развитие на трансграничния 
регион между двете страни. Основната стратегическа цел на програмата е: 

Да приобщи хората, общностите и икономиките на трансграничния регион между 
Румъния и България, и осигури тяхното участие в съвместното развитие на 
сътрудничеството, като използва наличните човешки, природни и екологични 
ресурси и предимства по устойчив начин, 

Допустимата територия на програмата включва 7 румънски окръга (Мехединци, Долж, Олт, 
Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 административни български области 
(Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич), както следва: 

 

 
 
Повече информация за програмата може да бъде намерена на адрес: 
http://www.interregrobg.eu/en/  

 

Проектът "Активно изкуство за атрактивен туризъм - АРТУР" има следната цел: 

"Създаване на тематичен туристически продукт „Изкуство и Култура“ на базата на 
природното и културно наследство, с цел промотиране на трансграничния регион като 

привлекателна туристическа дестинация и по-добро използване на потенциала за 
туризъм по долното течение на Дунав" 

Дейностите по проекта включват: 

 Проучване на възможностите за приложение на туристически продукти и услуги, 
свързани с изкуството и културата в трансграничния регион; 

 Консултации с основните заинтересовани страни при идентифицирането на 
конкретните изпълнители, традиции и местоположения, така че да може да бъде 
предоставен висококачествено туристически продукт за изкуство и култура, услуги 
и анимация; 



 Разработване на съвместен тематичен туристически продукт „Изкуство & Култура“, 
включващ анимация и програма за неговото пилотно изпълнение по време на 
проекта; 

 Организиране на 4 туристически събития, представляващи пленери за изкуство и 
култура, всеки в продължение на три (3) дни с участието на артисти (художници, 
танцьори, певци, актьори), които ще изпълнят или покажат на живо своите изкуства 
(2  събития в България и 2  - в Румъния) в рамките на пилотното изпълнение на 
тематичния туристически продукт за изкуство и култура, съгласно разработената 
програма; 

 Анализ на пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за изкуство 
и култура и разработване на 5-годишна програма за изпълнението му след 
приключване на проекта; 

 Разработване на промоционална страница на новосъздадения тематичен 
туристически продукт за изкуство и култура и стартиране на широка промоционална 
онлайн и медийна кампания. 

Резултатите от проекта са предназначени да бъдат използвани от значителен брой ключови 
заинтересовани страни, като например: 

 туристически агенти, които могат да предложат услуги за туристическа анимация 
на клиентите си в съответствие с програмата за организиране на събитията за 
изкуство и култура; 

 круизни компании и оператори, които могат да включат в програмата на своите 
круизи тематичния туристически продукт за изкуство и култура; 

 туристите, които посещават трансграничния регион по времето на провеждане на 
събитията за изкуства и култура; 

 различни изпълнители, ангажирани като участници в събитията за изкуство и 
културата; 

 местният бизнес, които работят в областта на предоставяне на услуги в или 
допълващи за туристическия сектор; 

 местното население, което също може да присъства на пленерите за изкуство и 
културата. 

 

2. Туристически продукт АРТУР 

В "Арт & Култура" туристически продукт - ARTOUR се осъществява всяка година в рамките 
на четири 3-дневни пленера събития (2 в Румъния и 2 в България), организирани на 
подходящи места в румънската и българската територията на трансграничния регион с 
участието на местни творци, художници, писатели, музиканти, актьори и т.н., и 
експониране на местни продукти, кухня, напитки, занаяти, сувенири и т.н. 

В "Арт & Култура" туристически продукт - ARTOUR включва следните елементи: 

№ Елемент Описание

1 Местоположение Центрове на големи градове или други популярни културни или 
природни забележителности



2 Честота 2 пъти годишно в Румъния и 2 пъти годишно в България, или 
общо 4 събития за година

3 Продължителност 3 дни 

4 Изкуства Рисуване/скулптура, музика, танци, филми, фотография, 
актьорско майсторство, представления, литература/поезия, 
традиционни занаяти/приложни изкуства и т. н. 

5 Дейности Представления, изложби, конкурси, работилници, семинари, 
конференции т. н. 

Детски кът, който осигурява участието на млади таланти във 
всички дейности по време на събитията 

6 Осигурени 
ресурси 

Сцена на открито с осветление и озвучаване, палатки за изложби 
и работа в групи, обзавеждане, рекламни материали 

Материали и консумативи за работа в Детски кът и др. 

Отделено място за изложения на продукти и услуги на местни 
фирми: местна кухня, сувенири, занаяти, туристически и 
допълващи услуги и др. 

 

 

3. Партньори по проекта 

Водещ партньор: Сдружение "Институт за териториални иновации и сътрудничество - 
ИТИС" 

Сдружение ИТИС е създадено през октомври 2015 г. със следните цели: 

 Подпомагане на развитието на иновациите и териториалното сътрудничество в 
услуга на обществените институции, граждани, фирми и неправителствени 
организации, 

 Насърчаване на местното, регионалното и трансграничното икономическо развитие 
чрез консултации и обучение на държавните институции, бизнеса, обществеността 
и техните сдружения, 

 Засилване на диалога между местните общности и съседните гранични райони за 
постигане на устойчиво местно и регионално развитие, 

 Участие на експертно равнище и като гражданска организация в изготвянето на 
политики на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво. 

 Въвеждане на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво на най-
добрите практики от страната и от други страни, по отношение на иновациите, 
териториалното сътрудничество и устойчивото развитие, 

 Подпомагане на дейността на държавните и местни публични органи, 
неправителствени организации и бизнес организации, когато те съвпадат с целите 
на Сдружението, 



 Промотиране на опита на други местни и чуждестранни организации със сходни 
цели и дейности в решаването на общи проблеми, 

 Принос за осъществяването на целите на европейската политика, определени в 
стратегическите документи и програми на ЕС в подкрепа на трансфера на иновации, 
регионално развитие и интелигентна специализация, трансгранично и 
транснационално сътрудничество. 

Основните дейности на сдружението са: 

 Разработване и участие в проекти за насърчаване на иновациите и териториалното 
сътрудничество, заедно с публичните власти, неправителствените организации и 
бизнеса, свързани с местното икономическо и устойчиво развитие; 

 Изграждане на капацитет на местно, регионално, трансгранично и транснационално 
равнище за разработване и прилагане на политики и мерки за икономическо и 
устойчиво развитие. 

 

Роля в проекта 

ИТИС като Водещ партньор на проекта е отговорен за цялостното управление на проекта в 
непрекъсната координация с другия партньор. ИТИС също е отговорен за изпълнението на 
следните дейности: 

 Изследване на потенциалното приложение на туристически продукти и услуги, 
свързани с изкуството и културата в трансграничния регион, включително 
консултации с основните заинтересовани страни в България; 

 Разработване на съвместен  тематичен туристически продукт за изкуство и култура, 
включително анимация и 5-годишна програма за неговото изпълнение; 

 Организиране на 2 туристически събития под формата на пленери за изкуство и 
култура в България; 

 Оценка на пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за изкуство 
и култура и 5-годишната програма за неговото изпълнение в България и Румъния 
след приключване на проекта; 

 Разработване на промоционална страница на тематичния туристически продукт за 
изкуство и култура и предприемане на широка промоционална онлайн и медийна 
кампания. 
 

За контакти:  

Адрес: ул. Цар Александър II №27, ет. 1, офис 2, 3700 Видин, България 

Телефон: +359 87 848 24 61, +359 88 407 49 95 

Електронна поща: itic.vidin@gmail.com  

Интернет: http://www.itic.bg  

 

Партньор 2: Професионална асоциация „Влахия Трансалпина“ (ПАВТ) 



Целите на ПАВТ са както следва: 

 Сътрудничество с местната и централната власт, с органите и агенциите на ЕС и 
други организации 

 Развитие на партньорства, включително местни и международни споразумения по 
конкретни теми от общ интерес 

Сдружението осъществява следните дейности: 

 Развитие на туризма, изкуствтаа и занаятите в района на долното течение на р. 
Дунав 

 Подпомагане възрастните хора чрез услуги в дома 
 Професионално обучение  
 Съдействие за румънски граждани, работещи в чужбина 
 Детска градина и частни училища 

По отношение на културата и туризма, ПАВТ се включва активно в дейности в тяхна 
подкрепа, свързани с: 

 Промотиране на културата и историята на власите (в наши дни наричани - румънци), 
от област Банат до делтата на река Дунав и района на Черно море, в национален и 
международен контекст; 

 Подпомагане развитието на района на долното течение на р. Дунав в социален, 
икономически, туристически, екологичен и т. н. аспект. 

 

Роля в проекта 

Професионална асоциация „Влахия Трансалпина“ като партньор по проекта е отговорна за: 

 Консултации с ключовите заинтересовани страни от Румъния, свързани с 
проучването на потенциалното приложение на туристически продукти и услуги за 
изкуство и култура в трансграничния регион 

 Организиране на 2 туристически събития под формата на пленери за изкуство и 
култура в Румъния; 

 Участие в анализа на пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за 
изкуство и култура; 

 Реализиране на широка промоционална онлайн и медийна кампания в Румъния. 

За контакти:  

Адрес: бул. „1 декември 1918“, Бл. 1, партер, 910120 Кълъраш, Румъния 

Тел: +40 21 210 1090 

Факс: +40 21 212 3737 

Мобилен: +40 744 504 257 

Електронна поща: dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro 

Интернет: http://walahiaetransalpine.ro/  



 

4. Събития през 2019 г. 

 

Първи пленер „Изкуство & Култура“ в Румъния 

Музика и танци в Кълъраш, парк Думбрава - 12-14 август 2019 г. 

Съпътстващи събития: 

Лагер за изкуства в Остров / окръг Констанца - 11-15 август 2019 г. 

Изложба в Кълъраш - 14-19 август 2019 г. 

Канят се художници и изпълнители от окръзите Констанца, Кълъраш, Гюргево и 
Телеорман, както и от съседните български области 

 

Втори пленер „Изкуство & Култура“ в България 

Изкуство и култура във Видин - 6-8 септември 2019 г. 

Семинари за изкуство, представления 

Изложение на местни туристически услуги и продукти  

Канят се изпълнители и фирми, осигуряващи туристически услуги от Видин и 
съседните области, както и от съседните румънски окръзи 

 

Трети пленер „Изкуство & Култура“ в България 

Изкуство и култура във Велико Търново - 13-15 септември 2019 г. 

Семинари за изкуство, представления 

Изложение на местни туристически услуги и продукти  

Канят се изпълнители и фирми, осигуряващи туристически услуги от Велико Търново 
и съседните области, както и от съседните румънски окръзи 

 

Четвърти пленер „Изкуство & Култура“ в Румъния 

Изкуства и музика в Крайова /окръг Долж/ - насрочен за началото на октомври 
2019 г. 

Изложба в Национално училище за изкуства "Марин Сореску"  

Филмово изкуство в Порт Четате / окръг Долж / на брега на р. Дунав. 



Канят се художници и изпълнители от Долж и съседните окръзи, както и от съседните 
български области. 

 

5. Галерия 

Тук ще намерите снимки на дейностите, участниците, представленията и произведенията 
на изкуството по време на планираните събития 

 

6. Видео 

Тук ще намерите видеоклипове на дейностите, участниците, представленията и 
произведенията на изкуството по време на планираните събития 

 

 


