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PROJECT SUMMARY 
 

Име на проекта Погледни в бъдещето, запази наследството 

Водещ партньор 
(наименование/страна) 

Областна администрация Бургас 

Партньори  Дирекция по култура и туризъм, Къркларели 

Приоритетна ос Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот 

Сфера на 

въздействие 

2.1. Опазване на околната среда, природното, историческото 

и културното наследство 

Продължителност  
(в месеци) 

12 

Общ бюджет ( в €) 149 960 

Цели на проекта Общата цел на проекта е да осигури добавена стойност  в 

подобряване качеството на живот чрез представяне, 

опазване и ефективно използване на общото наследство на 

трансграничния регион Бургас- Къркларели. Тази цел е  в 

пълно съответствие с общата цел на програмата – достигане 

на балансирано и устойчиво развитие, основано на силните 

страни на трансграничния регион Бургас- Къркларели. 

 Специфичните цели на проекта са: 

1. Обединяване на усилията на Бургас и Къркларели за 

опазване на общото историческо, културно и 

архитектурно наследство чрез изготвяне на детайлни 

архитектурни планове, детайлни  проектни планове 

за реставрация и възстановяване за устойчиво 

използване в бъдеще. Опазването и  

възстановяването на тези сгради ще доведе до 

стимулиране на бъдещото икономическо развитие. 

Това ще засили интереса към миналото и стремежа 

към запазването му в младото поколение; 

2. Представяне на важно за българските и турските 

жители историческо, културно и архитектурно 

наследство от трансграничния регион Бургас- 

Къркларели;  

3. Засилване на взаимодействието между културните 

институции  и жителите от трансграничния регион 

чрез създаването на група от експерти,  

идентифицирането и изпълнението  на общи проекти 

за опазване и използване на общото културно и 

историческо наследство. 
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Проектни дейности Дейност 1:  Дейности по управление и координация; 

Дейност 2:  Подготовка на процедури по PRAG, 

документация и организация на тръжни процедури; 

Дейност 3: Създаване на мрежа от експерти (група за 

събиране) . Експерти и студенти ще създадат мрежа и ще 

събират информация за архитектурни паметници. 

Студентите ще вземат участие в изработването на страници в 

социалните мрежи (Facebook, Twitter, etc.) с информация, 

снимки, интересни събития, свързани с живота на хората в 

трансграничния регион;  

Дейност 4: Изработка на общ уеб сайт, съдържащ основна 

информация за проектните дейности; 

Дейност 5:  Разработване на архитектурни проекти за 

реставрация на седем сгради – паметници на културата в 

област Бургас; 

Дейност 6:  Разработване на инвестиционни проекти за 

реставрация на пет къщи в Яйла махала, област 

Къркларели; 

Дейност 7: Издаване  на албум 'Спомени от миналото, 

богатство за бъдещето ’. Събирането на следите за тези 

сгради, чрез създадената мрежа от експерти, ще бъде 

подарък за хората от двете страни на границата и  мощен  

стимул за опазване на общото културно наследство; 

Дейност 8: Провеждане на работен семинар за  институции- 

областни администрации, общини, музеи  (общо 50 

участника), за идентифициране на съвместни проектни идеи 

за опазване и устойчиво използване на културното 

наследство; 

Денност 9: Дейности по информация и публичност; 

 

Резултати от 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 %  нарастване на устойчивото използване на природните, 

историческите и архитектурните ресурси. Изпълнението на 

проекта ще осигури по- добри възможности за  бъдещо 

финансиране и изпълнение  на проекти за реставриране на 

7 къщи в Бургас и 5 къщи в Къркларели, защото ще има 

подготвени архитектурни проекти за тези паметници на 

културата; 

 

5 % нарастване на привлекателността на региона, 

благодарение на промоционалните материали и албума за 

архитектурното наследство и богатата история на  региона; 

 

подобрен институционален капацитет на регионалните и 

местните власти , както и на другите стейкхолдъри които 
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управляват архитектурни паметници и имат отношение към 

запазването, възстановяването и устойчивото използване на 

тези архитектурни паметници; 

 

Създадени нови партньорства в трансграничния  регион, 

укрепване на вече съществуващите партньорства , за да бъде 

засилено сътрудничеството и обмена на информация за 

културното и архитектурното наследство и устойчивото му 

развитие в ТГС регион; Сближаване на общностите в 

трансграничния регион, осъзнат интерес  към миналото и 

стремеж към запазването на културното наследство в 

младото поколение; 

 

Популяризиране на историческото наследство; нарастване 

на обществения интерес към значението на опазването на 

общото наследство за поколенията. Това е начин за 

съживяване на икономиката в региона чрез привличане на 

туристически поток. 

 

Резултати: 

Създадена мрежа от експерти за опазване на културното 

наследство за следващите поколения и устойчивото му 

използване в настоящето; 

Изработени детайлни планове за реставрация на седем 

сгради – паметници на културата в Бургас и 5 къщи в Яйла 

махала, Къркларели; 

Идентификация на поне 25 нови проектни идеи за общи 

инфраструктурни проекти за културни обекти и подходи за 

по-лесна подготовка на проекти за следващите покани; 

Издаване на албум „ Спомени от миналото, богатство за 

бъдещето”; 

Създаден уеб сайт; 

2 пресконференции; 

Промоционални материали –  

ще бъдат издадени 2000 брошури на три езика, представящи 

целите и дейностите на проекта, брошури „ Поглени в 

бъдещето, запази наследството” . Обявления за дейностите 

по проекта. Трансперанти, проектни табели и табели за 

къщите ще осигурят публичност на проектните дейности. 

 

Целеви групи Местни и регионални власти и институции, които се грижат 

за културните и архитектурни паметници и участват в 

европейски проекти за възстановяване, реставрация и 

устойчиво използване на сгради – държавна и общинска 
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собственост, които също така са културно наследство. 

Властите и институциите от двете страни на границата ще 

обединят своя институционален капацитет ; 

Местни общности, организации и младежта в целевите 

региони, които проявяват интерес към архитектурните 

паметници и общата история; 

Български, турски и чуждестранни туристи и посетители, 

които ще разгледат сайта, албума, а в бъдеще – и 

реставрираните сгради.  

 


