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Проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и 
ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG 578 

финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ 
 

 Приложение №1 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
по процедура с предмет: „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и 

развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион “ 
 
 

В рамките на проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион” 
финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния – България 2014 - 2020“, с код на проекта ROBG 578, ще бъде създаден 
стратегически документ - Стратегия за популяризиране на музикалната култура и 
развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион в трансграничния регион 
Видин – Долж.  

Стратегическият документ, е нужно да изследва и анализира музикалното 
богатство на региона, както по отношение на автентичната музика, така и във връзка 
със съвременните постижения в областта на музиката. Документът следва да очертае 
възможностите за използване на тази музикална култура като ценен ресурс за 
развитието на културния туризъм. За да бъде разработена Стратегията, е необходимо 
да се извърши проучване и анализ на музикалната култура, характерна за 
трансграничния регион Видин – Долж.  

В стратегическият документа е нужно да бъдат определени основните 
приоритети в областта на развитието на културния туризъм в регион. Стратегията 
трябва да бъде разработена, като се отчита важността на трансграничното 
сътрудничество и да включва няколко основни раздела: 
-Първата част на документа следва да е анализ на необходимостта от Стратегията и да 
разглежда основните цели, подцели и задачи на документа, тяхната връзка с други 
международни, национални и регионални документи, както и принципите, възприети в 
изпълнение на задачите. 
-Втората част на документа трябва да съдържа подробен анализ на настоящата 
ситуация в трансграничния регион. Трябва да бъдат представени общите 
характеристики на културния туризъм в трансграничния регион и бъдат анализирани 
отделните негови аспекти, които съществуват и се развиват в региона. Изпълнителят 
трябва да изготви и представи SWOT анализ на културния туризъм в трансграничния 
регион Видин- Долж.  
-В последната част на Стратегията трябва да бъдат определени приоритетите и 
мерките за постигане на формулираните цели и да бъдат очертани бъдещите задачи, 
етапи, действия, както и необходимите средства и ресурси за насърчаване на 
музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в региона. Следва да бъдат 
разработени и методите за мониторинг на изпълнението на Стратегията, както и 
системата за нейното бъдещо актуализиране.  


