
                                                      

 

КОНКУРС  
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСТОРИИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

 

Знаете ли история свързана със забележителностите, представени от АБЧО? /моля 

вижте информацията долу/ 

Имате ли снимки, видеа и др. на тези забележителности? 

Знаете ли интересна история за някой от обектите, която искате да споделите с 

нас? 

 

Ако Да, тогава Вие имате уникалната възможност да станете част от общността на 

проект INNOViMENTOR! 

 

За конкурса 

Конкурсът се организира като част от проект  INNOViMENTOR, финансиран по 

Програма за Трансгранично Сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. 

Проект INNOViMENTOR цели да повиши капацитета на МСП в отдалечени и слабо 

населени райони, така че те да се реализират по-успешно на регионалните, 

националните и международните пазари и да представят по-иновативни продукти в 

областта на туризма. Предвижда се създаването на иновационен туристически маршрут 

от 80 туристически обекти в 5-те участващи държави, който да представи уникални 

автентични факти и преживявания; ще бъде изградено приложение за резервации за 

потребителите на двете основни операционни системи /iOs и Android/, насочено към 

нова целева група ползватели.  

Пилотният проект на АБЧО обхваща 10 културно-исторически забележителности, 

които да покажат уникалните характеристики, факти и събития свързани с историята 

им и отражението им върху местното общество. Тези обекти включват:  

1. Праисторическо селище „Солницата“, близо до гр. Провадия. Археологическият 

комплекс датира от 5500 до 4250 г. Пр.Хр. Развитието му се свързва директно с най-

голямото и единствено находище на сол в Източните Балкани. Предполага се, че 

тогавашният град е населяван от около 350 жители в периода между 4700 и 4200 
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Пр.Хр. – около 1500 години преди гръцката цивилизация. Жителите са използвали 

водата от близкия извор и са приготвяли солни блокчета, използвани за търговия, а 

също и за съхранение на месо, лечебни цели и за физическо оцеляване. 

2. Древен град Марцианопол – отначало гръцко, след това най-голямото римско 

селище, открито на територията на гр. Девня (20 км от Варна). Останки от града 

включват Амфитеатър, няколко улици и мозайки представящи къщата на Антиопа, 

Римска Вила от края на 3-ти и началото на 4-ти в., разположени в Музея на мозайките. 

Крепостната стена обхваща повече от 70 хектара, които са два пъти повече от 

Античния Одесос (днешна Варна). Марцианопол представлява едно от най-големите 

монетни съкровища в света. Открити са около 100 000 сребърни денари изсечени в 

периода между 64 и 238 г.   

3. Музей на мозайките – в гр. Девня, в който са поместени мозайки от 

Ранновизантийския период. Музеят е построен върху разрушена Римска вила от 

късната Античност от края на III, началото на IV век (от времето на Константин I – 

Велики). Изложени са предмети и артефакти пресъздаващи живота и архитектурата по 

онова време. 

4. Антична Крепост Петрич Кале – една от най-впечатляващите археологически 

забележителности в региона на община Аврен. Построена върху 100-метра отвесна 

скала от Ранно Византийския период от V-VI век. Предполага се, че е разрушена и 

възстановена през XI-XII век. Превзета е през 1444г. по време на последния поход на 

полско-унгарския крал Владислав III. Петрич Кале е основна защитна стена от 

отбранителната система на Средновековното Българско Царство. Името „Петрич“ идва 

от гръцкото „Петрин“, което означава „каменна крепост“. 

5. Крепост „Свети Атанасий“ – гр. Бяла. Късноантичната крепост, наричана още 

„Бялата Мистерия на Бяла“, е построена върху източния нос на гр. Бяла, 40 км на юг от 

Варна. Легендите разказват, че най-старият християнски център в земите на Бяла и 

параклисът „Св. Атанасий“ са населени от монаси.  Намерени са разкопки, показващи 

наличието на Тракийски окултен център за производство, религиозни дейности и 

размяна на стоки. 

6. Музей на стъклото  - гр. Белослав. Музеят е част от старата фабрика за 

производство на стъкло, създадена през 1893г. в гр. Белослав, на 20 км от гр. Варна. 

Това е единственият музей, показващ изделия от стъкло, произвеждани ръчно или 
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полумеханично, запазвайки традицията на старите майстори-стъклари. Запазени и 

изложени са стотици малки стъклени шишета, използвани в парфюмерията, 

козметиката, билкарството, производството на алкохол, както и уникални ръчно 

изработени сувенири, матрици, вази, чаши, поставки за свещи с разнообразни цветове 

и форми. 

7. Късноантична Крепост „Овчага“ – намира се в подножието на източната част на 

Стара планина. Крепостта е отдалечена на 2,37км от гр. Дългопол, 50 км от Варна. 

Построена върху естествен хълм на дясното корито на р. Луда Камчия и има форма на 

неправилен правоъгълник с големина около 20 декара. Крепостта е защитена от 

висока стена, изградена от варовикови блокчета. Забелязват се останки от стени на 

защитни високи стени и многобройни фрагменти и керамични домакински съдове V-

VI век и XIII-XIV век. 

8. Природен феномен „Чудните скали“ – в близост до гр. Дългопол, на 50км 

югоизточно от гр. Варна. Представлява масив от около 10 скални образования с остри 

върхове с височина 40-50 м и приличащи на кули на замък. Предполага се, че са 

образовани от влиянието на водата и вятъра върху варовиковата почва. Скалите са 

стръмни и вертикални и са оформени от коритото на близкия язовир Цонево. 

9. Крепост „Овеч“ – гр. Провадия. Представлява каменно защитно съоръжение, което 

се споменава под различни имена в историческите хроники. Най-старото е 

византийското име Проват.  Българите го наричат Овеч, турците – Таш хисар (озн. 

каменна крепост). Археологически проучвания показват, че крепостта е използвана 

през от III век до първото десетилетие на VII век и след това от X-XI век до края на 

XVII век.. 

10.  Храм „Свето Благовещение“ – гр. Провадия. Храмът е построен и отворен през 

1923г., благодарение на дарения на местни жители и дейци от гр. Провадия. Името му 

благославя св. Дева Мария. Това е значимо религиозно място за местните хора в 

годините след Освобождението на България от Османско владичество през 2878г. 

 

Защо да участвате? 

Можете да станете част от общността на INNViMENTOR чрез споделяне на история 

свързана с някой от обектите, която да покаже: 
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 Културното наследство подчертава местната история, културната идентичност и 

опазване на живота.  

 Културното наследство може да се представи в образователната система като 

учебна дисциплина, а учениците могат да разширят познанията и уменията си чрез 

комбинирането му с други теми от учебната програма. 

 Чрез разказване на историята Вие можете да представите необикновени и 

специални неща на Вашата общност. 

 Интересните и впечатляващи истории ще бъдат обвързани с историите на други 

обекти от маршрутите на другите участващи страни. 

 Това е забавно и иновативно: ще насърчи креативността, въображението и 

опознаването на културно-историческите обекти. 

 Победителите ще бъдат поканени да участват в Международна Конференция за 

опазване на културното наследство в страните от Балканския и Средиземноморския 

регион, която ще се проведе в Никозия, Кипър през есента на 2020г. 

 

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към участници над 16 години, отделни лица или група от хора, 

млади предприемачи, експерти и специалисти по културно наследство и туризъм, 

местни лица от района, където се намират обектите, доброволци и активисти, 

свързани с темата на културното наследство и желаят да споделят истории, приказки, 

легенди и др. 

 

Тема на историята 

Това е покана за представяне на интересна история, текст, приказка или легенда, 

свързана с историята на един или няколко от обектите, описани по-горе. 

 

Стил, формат и големина на историите 

Историята за един обект може да бъде представена като описателен текст с размери: 

250 думи до макс. 2 стандартни страници; да бъде описателна, интересна и забавна, 

привличаща вниманието към обекта. 
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В допълнение, кандидатите могат да изпращат фотографии и видеа, които следва да 

имат следните формати: 

- Снимка: дължина мин. 400 pixels. 

- Видео: макс. продължителност 30 секунди, резолюция: HD 1920 × 1080 pixels, 30 

fps sampling rate, музика за фон, анимации, ефекти. 

 

Срок 

Кандидатите следва да представят своите формуляри и материали не по-късно от 10 

август 2020г. 

Обявяване на победителите: 20 август 2020г. 

 

Начин на кандидатстване 

Попълненият формуляр /приложен по-долу/ следва да бъде изпратен на адрес: 

assistant@ubbsla.org. 

 

Оценка на предложенията 

Всяка история ще бъде оценена индивидуално от екип от специалисти и експерти по 

културно наследство, туризъм, местно/регионално развитие, развитие на местните 

общности. 

 

Критерии за оценка 

За да бъде оценена, всяка история следва да бъде: 

 Подходящо избрана според темата/обекта 

 Качествено представена 

 Интересна, впечатляваща и пресъздаваща уникални факти и събития свързани с 

обекта  

 Описателна и разказваща, създавайки чувство на „потапяне във времето на 

историята на обекта“ 

 Креативна и оригинална 
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Награди 

5-те най-добре представени и разказани истории ще бъдат публикувани на 

платформите на проект INNOViMENTOR: 

 Основни комуникационни канали и медии представящи проекта. 

 Социални медии на участващите партньорски организации - Facebook; Linkedin; 

Twitter; др.  

 Основни медии  на INNOViMENTOR – официална интернет страница,  Facebook. 

 

Други медии:  

http://www.museumsinshort.eu/home/   

http://www.naumof.com/single-post/The-Peak-End-Rule-in-Service-Design   

https://www.airbnb.it/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences   

https://findery.com/destinations   

https://www.guruwalk.com/  

 

Победителите на първите 2 места ще имат възможност да участват в Международна 

конференция по културно наследство, която следва да бъде проведена в Никозия, 

Кипър през есента на 2020г. 

 

Изисквания 

Историите трябва да отговарят на всички условия, посочени по-горе, като: тема, 

формат, размер и трябва да бъдат подадени в посочения срок. Доставките не трябва да 

съдържат нецензурни, обидни, неподходящи или неприемливи материали и не трябва 

да нарушават правата за поверителност, авторски права, търговски марки или права на 

интелектуална собственост на което и да е лице или организация. Видеоклипове, 

които нарушават тези условия, няма да бъдат публикувани. 

 

Собственост на историите/ Авторско право 

Чрез изпращането на история, участникът предоставя на консорциума на проект 

INNOViMENTOR права за безплатно копиране, разпространение, редактиране и 

http://www.museumsinshort.eu/home/
http://www.naumof.com/single-post/The-Peak-End-Rule-in-Service-Design
https://www.airbnb.it/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences
https://findery.com/destinations
https://www.guruwalk.com/
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представяне за всякакви обществени или образователни цели в целия свят и във всяка 

медия. 

 

Прилагане на Общия Регламент за Защита на личните данни 

Моля, обърнете внимание, че с участието си в настоящия конкурс за разказване на история Вие 

позволявате на Програмата за транснационално сътрудничество Интерег Балкани-Средиземно 

море 2014-2020 да обработва вашите лични данни. Освен това, снимките и / или 

видеоклиповете могат да бъдат използвани в социалните медии, уебсайта на програмата, 

както и за комуникационните и информационни дейности на програмата. 

Събирането, обработката и съхранението на лични данни се извършва в съответствие с 

разпоредбите на Общ Регламент № 679/2016 с цел изпълнение и мониторинг на проектите, 

изпълнение на техните цели, както и за съхраняване и статистически цели, като се прилагат 

всички технически и организационни мерки, необходими за гарантиране на целостта и 

поверителността на личните данни. 

Всички лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите на изпълнението, 

управлението и мониторинга на проектите от Управляващия Орган/Техническият Секретариат 

и могат също да бъдат предавани на органите, отговарящи за мониторинг или контрол в 

съответствие с член 33 от Регламента за изпълнение (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 

август 2014 г. за определяне на специални разпоредби за изпълнение на програми за 

трансгранично сътрудничество, финансирани съгласно Регламент (ЕС) № 232/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета или на всички органи / институции, упълномощени от 

УО. 

 

Контакти за повече информация 

За допълнителна информация: 

Тел: 0887 290377 

Е-майл: assistant@ubbsla.org 

Г-жа Елена Симеонова 

mailto:assistant@ubbsla.org

