
                       ОБЩИНА МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

e-mail: mt_kmet@mail.bg 

 

 

Проект 

 „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните 

забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-

визуални компютърни технологии” 

по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 –  

мярка 313 „ Насърчаване на туристически дейности”  
 

 

         На 21.11.2012 година между Община Малко Търново и Държавен фонд 

„Земеделие” се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ИД 

№ 02/313/00218 за изпълнение на проект „Постоянна изложба на етнографското 

наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане 

на аудио-визуални компютърни технологии”. Проектът се финансира  от Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони (EЗФРСР), мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности”. 

Инвестицията ще бъде извършена в Туристически информационен център към Община 

Малко Търново. 

Обща цел на Проекта е подобряване качеството на живот в община Малко Търново, чрез  

развитие на туризма като устойчив местен поминък.  

Конкретните цели на Проекта са:  

 Да се подкрепи  развитието на туризма на територията на община Малко Търново 

чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, 

интерпретиране и реклама на етнографското  наследство и природните 

забележителности на общината;; 

 Да се разнообрази туристическия продукт на общината  като се насърчи развитието 

на културно-историческия туризъм  на  основата на богатото етнографско 

наследство; 

 Да се подобрява местната заетост чрез развитие на туристическата инфраструктура 

и разнообразяване на туристическия продукт. 

 

Целевите групи на проекта са ползвателите на ефектите от проекта. От резултатите  на 

проекта  пряко ще се възползват туристите, посещаващи общината. Развитието на туризма 

ще облагодетелства цялото население на общината (над 4 000 души) чрез събирането на 

повече туристически такси, увеличаване на приходите на  заетите в туризма. Развитието на 

туризма ще доведе до увеличаването на броя на заетите в сферата на туризма. 

 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са: 



 

1.  Закупуване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално  съдържание 

за 10 инсталации: 

- управлява избора на аудио-визуални елементи, отговарящи на определени признаци; 

- управлява избора на език за озвучаване; 

- управлява взаимодействието с потребителя чрез допир до екрана 

2. Закупуване на музикални инструменти 

3. Закупуване на екипировка за групите за пресъздаване на  народни обичаи - носии, 

музикални инструменти, аудио-визуално оборудване. 

4. Закупуване на  аудио-визуално оборудване: 

- видеокамера с необходимите допълнения - триножник, 2 комплекта 

акумулаторни батерии, зареждащо устройство; 

- висококачествен микрофон 

- фотоапарат 

- мини аудио уредба за запис и възпроизводство 

5. Закупуване на Компютърен софтуер: 

- аудио-визуално компютърно съдържание, 49  видеофилма, заснети с 3 камери и 

2 микрофона, озвучени на 5 езика, със сумарна продължителност 180 минути 

6. Закупуване на специализирана техника за постоянна и подвижна изложба на 

етнографското наследство и природните забележителности 

- Специализиран компютър,  предназначен за обществен достъп (Информационен 

киоск) с управление чрез допир до екрана 

- Широкоформатен екран  

- Посетителска работна станция, предназначено за индивидуално ползване, 

вградена в екран с управление чрез допир до екрана 

- Компютърно табло, предназначено за обществен достъп с управление чрез 

допир до екрана 

- Преносим компютър 

- Закупуване на инфо табла 

7. Разработване на Маркетингова стратегия за развитието на туризма в община Малко 

Търново, включително и насоки за създаване на туристическа марка; 

8. Изработка на дипляни и DV 

 

 

Срок за изпълнение на проекта:  24 месеца 

Стойност на проекта:                     387 234, 83 лв. с вкл. ДДС   
 

 

 

 

 


