
Наименование на проектното предложение: ДИГИТАЛЕН КУЛТУРЕН ДИАЛОГ ЗА 
ЕВРОПЕЙСКАТА МЕГАЛИТНА КУЛТУРА  И ТРАПЕЦОВИДНИТЕ СКАЛНО-ИЗСЕЧЕНИ НИШИ В 
ИЗТОЧНИ РОДОПИ 
 
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ  
2009 – 2014 
 
ПРОГРАМА БГ08 
“КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” 
 
МЯРКА 3 
„ДОСТЪПНОСТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  
ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 
 
Наименование на кандидата: Община Минерални бани 
 
ПАРТНЬОРИ    

Община Маджарово 
Община Стамболово 
Община Джебел 
Община Кирково 
Община Крумовград 
Община Черноочене 
 
Общ бюджет на проекта в евро 
€ 554 378,77 
 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът предвижда провеждане на културен диалог с неограничен 
брой различни целеви групи в интернет пространството от общността на тема „Европейската 
мегалитна култура“ в Източни Родопи и популяризирането на европейското културно наследство 
в световен мащаб.  

Проектът включва:  
1. Създаване на виртуална изложба на мегалитната култура на : 

• Закупуване на специализирано оборудване  

• тримерно и фотографско заснемане на мегалити в Източни Родопи  

• разработване на сайт по проекта,  

• дигитализиране на съдържанията на тримерните визуализации, 

• изработка на виртуални каталози и изложби,  

• направа на Фейсбук на проекта за културен диалог и създаване на виртуални събития.  
2. Отваряне на „Културно-информационен център“ в село Брястово, община Минерални бани за 
посещения на физически и визуално експонирани природонедостъпни паметници от културното 
наследство.  
3. Изработка и монтаж на 3d макети на мегалити в умален мащаб, изложени в двора на центъра.  
4. Инсталиране на нови съоръжения за улесняване достъпа до културен център. 
В проекта са заложени и всички дейности по администриране, контрол и отчетност, 
разработен е план за информация и публичност. 
 
Цел на проектното предложение 

Основна цел на проекта е промотиране на многообразието в културната история в рамките на 



Европейското културно наследство, насърчаване на междукултурния диалог и повишаване на 
информираността на обществото чрез популяризиране и дигитализацията на културното 
многообразие в Източни родопи, като уникален пример от  хилядолетната история на 
мегалитната култура в Европа. 

Проектното предложение съответства на основните цели на Мярка 3 „Достъпност на културното 
наследство за обществеността“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
Улеснен достъп до културен център на територията на община Минерални бани. Осигурен 
достъп до културното наследство на природно недостъпните мегалити експонирани в културно-
информационен център на община Минерални бани. Създадена културна порта за достъп до 
мегалитите в Източни Родопи на желаещите да посетят обктите. Обогатено дигиталното 
съдържание чрез създаване на виртуална изложба в Интернет прпостранството в областта на 
европейското мегалитно културно наследство. Популяризиране на мегалитната култура на 
Източнородопските трапецовидни скални ниши в световен мащаб. Създаден културен диалог на 
тема Мегалитите в европейското културно наследство. 
Проектното предложение съответства на визията, целите и приоритетите заложени в 
стратегическата рамка на Национална стратегия за Регионално развитие 2012-2022г. за 
развитието на културен туризъм в: Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, 
национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и 
опазване на околната среда; Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на 
културните и творчески индустрии в районите; Специфична цел 2: Опазване, валоризация, 
цифровизация, експониране и популяризиране на недвижими, движими и нематериални културни 
ценности. 
 
Заведен е на 16.05.2014 г. в Министерството на културата. 

 



 

 
Орлови скали, община Ардино 

 

Патмос, община Ардино 

Алтънтепе, Община Минерални бани 



Шарапана, община Минерални бани 

Улу дере, община Минерални бани 

Орлови скали, община Ардино 

Патмос, община Ардино 



Алтънтепе, Община Минерални бани 

 

Шарапана, община Минерални бани 

Улу дере, община Минерални бани 



Лисиците, община Кърджали 

Соколите, община Черноочене 

Костенурките, община Кирково 

Глухите камъни, община Маджарово 



Поточница, община Крумовград 

Харман кая, община Момчилград 

Долно Черковище, община Стамболово 



 
Орлови скали, община Минерални бани 

 


