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Партньори и обхват 

• Обхват: Ивайловград -  Чамлъджа   

• Партньори: 

• Сдружение „Гражданска инициатива за 
обществено развитие и интеграция” 
(Сдружение ГИОРИ) 

• Кметство на село  Чамлъджа 
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Цели на проекта 

• популяризиране и промотиране на 
трансграничното културно, 
историческо и природно наследство в 
районите на Ивайловград и 
Чамлъджа; 

• насърчаване на устойчивото развитие 
на туризма; 

• развитие на културния туризъм в 
двата региона; 

• превръщането на регионите в 
привлекателна туристическа 
дестинация както за традиционния 
турист, така и за туристите с интерес 
към културния туризъм. 
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Основни дейности 

• Проучване на туристическите ресурси 

• Провеждане на дискусионен форум 

• Организиране на фотографски 
пленер 

• Пленер за художници 

• Създаване на маршрут „Пътят на 
художника” 

• Създаване на „Галерия на колела” 

• Организиране на културен фестивал 
„Пътят на художника” 
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Проучване на 
туристическите ресурси 

В рамките на дейността беше извършено: 

- изследване на забележителностите в 
регионите на Ивайлвград и Чамлъджа; 

- събиране на  информация за достъпност 
и атрактивност на основните 
забележителости в регионите;  

- изгответи списъци на туристическите 
ресурси в двата района; 

- идентифициране на туристическите 
ресурси, които да бъдат включени в 
последващите дейности по проекта. 
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Дискусионен форум 
„Туризъм без граници“ 

• На 17 и 18 юни 2017г. в Ивайловград беше 
проведен  дискусионен форум , в който 
участваха изкуствоведи, историци и археолози, 
представители на културни институции, 
университети, представители на  
администрацията, местната общност, 
туристически агенции, НПО и други. 

• На форума бяха обсъдени  взаимосвързаността 
на двата региона, както и теми, насочени към 
тенденциите в развитието на културния 
туризъм, развитие на туристическа 
привлекателност на регионите, 
популяризиране на културно-историческо 
наследство и възможностите за привличане на 
туристи. 

• По време на форума бяха посетени основни 
забележителности в района на Ивайловград 
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Фотографски пленер 

• В периода 18-24 август 2017г. беше 
проведен фотографски пленер в 
районите на Ивайловград и 
Чамлъджа. 

• Районите на Ивайловград и 
Чамлъджа бяха представени през 
погледа на обектива. 

• В пленера взеха участие по 3 
фотографи от България и Турция; 

• Избраните фотографии ще бъдат 
представени на изложби в България и 
Турция.  
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Пленер за художници 

• 06-12 ноември 2017г.  

• Пленер на художници от 
България и Турция в село 
Чамлъджа.  
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Създаване на маршрут  
 „Пътят на художника”  

 

• Форум и фестивал за 
закриване на художническия 
пленер на 10-11 ноември 
2017г.  в Чамлъджа  

• Представяне на творбите от 
фотографския и 
художническия пленери. 

• Оформяне на виртуалния 
маршрут „Пътят на 
художника”.  
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Създаване на  
 „Галерия на колела” 

• Създадените произведения от художниците и 
фотографите по време на пленерите ще бъдат 
събрани във фонд за създаване на галерия с 
произведения на изкуството.  

• Галерията ще бъде пътуваща, за да могат 
произведенията да достигнат до максимално 
широк кръг от хора и по този начин да бъдат 
популяризирани туристическите ресурси от 
районите на Ивайловград и Чамлъджа. 

• Ще бъдат организирани 4 основни изложби в 
градовете Хасково, София, Одрин и Истанбул. 
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Културен фестивал  
„Пътят на художника“ 

• Фестивал на изкуствата, занаятите и 
традициите от двете страни на 
границата;  

• Събитието ще бъде проведено в 
рамките на 2 дни в района на 
Ивайловград; 

• На посетителите ще бъде 
предоставена възможност да са 
активни участници във фестивала и 
да покажат творческата си страна.  

•  Фестивалът ще бъде и заключително 
събитие на проекта, на което ще 
бъдат представени извършените 
дейности и резултатите.  
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Станете част от преживяването! 

 

 


