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Проект  „Трансгранична дестинация  

за културен туризъм Истър-Понтика”,  

MIS-ETC код 661 
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Обща информация 

Проектното предложение обхваща 

трансграничен регион от три съседни 

български области: Добрич, Силистра и 

Русе и техните реципрочни румънски 

окръзи Констанца, Кълъраш и Гюргево, 

с обща площ една трета от избираемата 

област по Програмата. 

Водещ партньор по проекта е 

сдружение „Европейски институт по 

културен туризъм ЕВРИКА” – Добрич, с 

партньори Музея за национална 

история и археология – Констанца и 

Сдружение Европартньори - Добрич.  
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Обща информация 

Проектът е разработен от съвместен 

екип на тримата партньори по 

приоритетна ос 3 „Икономическо и 

социално развитие”, ключова област на 

интервенция 3.1. Подкрепа за 

трансгранично бизнес сътрудничество и 

промотиране на регионален имидж и 

идентичност; индикативна операция 

„Промотиране на трансгранични 

туристически мрежи и 

диверсифициране на съществуващи 

трансгранични услуги”. 

Проектът е с продължителност 

18 месеца и е на обща стойност 

441 398,31 евро, като 84,82% от 

средствата се предоставят от 

ЕФРР, 14% е националното 

съфинансиране на Румъния и 

България и 2,18% от средствата 

са личен принос на партньорите 

по проекта. 
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Обща цел на проекта: 

 Насърчаване на съвместното 

устойчиво и балансирано 

икономическо развитие на 

целевия регион чрез 

диверсифициране на 

туристическото предлагане и 

развитие на културен туризъм 

като основен фактор за 

ефективно използване и 

експлоатиране на общите 

предимства и потенциали и 

преодоляване на дисбалансите 

в региона. 

Специфични цели: 

Създаване на съвместен интегриран 

туристически продукт  -  Трансгранична 

дестинация за културен туризъм 

„Истър - Понтика” 

и  промотиране на обновения общ  

позитивен образ на трансграничния 

регион. 

- Изграждане на трансгранична мрежа, 

обединяваща всички заинтересовани 

страни и развиване на  нейния 

капацитет за  съвместно стратегическо 

планиране, управление и устойчиво 

развитие на ТГДКТ „Истър – Понтика” 
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Целеви групи, 
участвали в проекта: 

Представители на културни институции - РИМ Кълъраш, ИМ 

Олтеница, 

Местни власти и НПО -Областна администрация Добрич,  

Община Силистра, Община Алфатар, Община Две Могили, 

Община Генерал Тошево, Община Тутракан, Клуб „Океания“ 

Констанца, Асоциация Еврорегион  Данубиус - Русе  

Представители на туристическия бизнес - Danubius Travel 

Constanta, Албена Тур – Русе,  Асоциация Литорал-Делта 

Дунав 

РИМ – Добрич и  МНИА – Констанца; 

Сдружение Европейски институт за културен туризъм 

ЕВРИКА  и Сдружение Европартньори; 

Туристите в трансграничния район – български, румънски и 

чуждестранни; 

Жителите на трансграничния район; 
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Постигнати резултати 
и индикатори 

1. Създаден съвместен интегриран 

туристически продукт  – 

Трансгранична дестинация за 

културен туризъм (ТГДКТ) „Истър - 

Понтика” на територията на шестте 

области Добрич, Констанца, 

Силистра, Кълъраш, Русе, Гюргево 

 Индикатори: 

-  Разработена  интегрирана 

Стратегия за развитие на ТГДКТ 

„Истър – Понтика”   и екшън 

план за нейното изпълнение ; 
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2. Разработен и внедрен  пилотен 

трансграничен модел за създаване на 

туристически атракции и 

модернизиране на съществуващи 

такива в  Музей за национална история 

и археология – Констанца (МНИА - 

Констанца) и  Регионален исторически 

музей – Добрич (РИМ-Добрич) 
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Индикатори:  

-Изготвен  триизмерен компютърен модел на 

праисторическо жилище за МNHAC – Констанца и 

Регионален исторически музей  Добрич. 

-Изготвени  два многоезични посетителски 

интерактивни «тъч скрийн» за МNHAC  Констанца и 

Регионален исторически музей  Добрич;  

-Предоставяне на две беседи ( във всеки един от 

музеите) на шест езика посредством 100 безжични 

слушалки. 

-Проведени две промоционални събития – в 

Регионален исторически музей - Добрич и Музей за 

национална история и археология - Констанца 
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3. Постигнато диверсифициране на туристическото 

предлагане чрез предоставянето на нови 

интегрирани туристически продукти и услуги в 

ТГДКТ  „Истър – Понтика”  

 Индикатори:  

•  Изготвени 10 трансгранични туристически 

маршрута,  5 трансгранични пакета, 6 

трансгранични туристически обиколки - По 

стъпките на свети Андрей Първозвани, По 

пътя на виното, Букет от религии, Римските 

императори, Гръцката колонизация, Музейна 

одисея , Културно-историческо наследство 

под егидата на ЮНЕСКО  и други уникални 

обекти и други. 
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4.Създадена туристическа информационна 

система 

Индикатори:  

•   Поставени 6 многоезични информационни 

терминала «тъч скрийн» в областните 

градове от региона; 

•  Изготвен уеб сайт за културен туризъм с      

бюлетин  

•   Изготвени и поставени туристически 

указателни табели, информационни табла и 

рекламни модули. 
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5. Успешно позициониране на ТГДКТ„Истър 

– Понтика” на туристическия пазар 

 Индикатори: 

• проведена рекламна кампания: изготвени 100  

сувенира, рекламна брошура, каталог и 

плакат, компакт диск, рекламен филм – 500 

копия; 

•  участие на екипа на проекта на   

туристическото  изложение в Букурещ; 

•  проведен демонстрационен тур с български и 

румънски туроператори. 

 

 

6.   Създадена трансгранична мрежа 

от заинтересовани страни за развитие 

на културен туризъм в  ТГДКТ „Истър 

– Понтика” 

Индикатори: 

• Създадена Трансгранична 

туристическа камара „Истро-Понтик”   

•Изготвен стратегически план за 

успешната работа на Камарата 

•Създаден триезичен уеб сайт и месечен 

електронен бюлетин, които  се издават 

от ТТК »Истър-Понтика 
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7.   Повишен капацитет за 

предлагане продукти на 

културния туризъм от         всички 

заинтересовани страни 

Индикатори: 

- проведени 3  семинара с 

представители на туристическия бизнес, 

на местните власти и културни 

институции от региона 

- изготвено и разпространено помагало 

«Добри европейски практики за развитие 

на устойчив културен туризъм с 

трансграничен характер. 

Интеркултурално общуване» 
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8. Устойчиво развитие на целевия трансграничен район 

 Индикатори: 

• Повишена информираност в следствие 

разпространеното  Помагало за противодействие на 

климатичните  изменения „Климатът се променя! Ти 

можеш да помогнеш” . 

• Рубриката «Зелена зона», която присъства във всички 

печатни рекламни материали. 

9. Постигнато социално и културно сближаване 

• В следствие на изявения трансграничен характер на 

дейностите,  сътрудничеството между заинтересованите 

страни, повишеният интерес сред местните хора към 

общото културно-историческо наследство  доведе до 

тяхното значително социално и културно сближаване. 
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www.cbcromaniabulgaria.eu 
 

Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от  

Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

Сдружение „ЕВРИКА“ –  

Управител: Красен Русев 

Експерт: Божанка Добрева 

 Адрес: гр. Добрич, ул. „Полк. Дрангов“ 3, вх. В, ап. 2 

 Тел./fax: 058/ 603-456 

 E-mail: albena_university@mail.bg ; eureka@mail.bg 

 

Сдружение „Европартньори“ –  

Адрес: Добрич,  ул. „Независимост“ 11,  

 офис 510 

 Тел./fax: 0897 865 736 

  

 Музей за национална история  и археология 
Констанца –  

 Адрес: Румъния, Констанца, Площад  
„Овидий“ 12 

 Тел./fax:  +40241 618763 

 E-mail: archmus@minac.ro 
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