
 
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ  

ПРОЕКТ„СЪЗДАВАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ- 

ЛЕТЕН ОПЕРЕН ФЕСТИВАЛ  „СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване и промотиране на иновативни културни събития- Летен оперен фестивал  

„Сцена на вековете” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

 

Финансиращ орган:  

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни 

културни събития” 

Стойност на проекта: 463 338 лева, от които 10 928,66 лв.- принос на Община Велико Търново 

 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

  

Цели на проекта: 

Обща цел:  Чрез прилагане на съвременни иновативни практики в управлението  на публични прояви 

да се допринесе за подобряване качеството на живот, създавайки  условия за развитие на съвременни 

иновативни творчески дейности и свързаните с тях услуги, като възможност за повишаване регионална 

конкурентноспособност и устойчиво развитие при съхранение и успешно промотиране на културните 

наследства на региона, като с това подчертае  ролята на културата като двигател в процеса на 

обновяване  и развитие на градските ареали. 

 

Специфични цели: 

 

� да насърчи развитието, обогатяването и обновяването на културния живот, чрез организиране и 

промотиране на значимо културно събитие – Летен оперен фестивал „Сцена на вековете” като фактор 

за  открояването на идентичността на Велико Търново и региона 

� да засили и изяви привлекателността на града и региона с оглед развитието на устойчив събитиен и 

културен туризъм в национален и международен мащаб.    

� да създаде и развие модел за нови неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на 

иновативни идеи и практики за разгръщане, представяне и промотиране на културните събития 

� да допринесе за опазването на околната среда чрез прилагане на добри практики на отговорно 

управление 

� да допринесе за повишаване конкурентоспособността на града и региона 

� да създаде предпоставки за развитие на предприемачески инициативи в областта на творчески 

индустрии, стимулиращи разкриването на „зелени работни места” 

� да развие и обогати въздействието на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете”, чувствително 

разширявайки неговите аудитории и привличайки участието на местната общност в различни свързани 

дейности. 

Основни дейности: 

• Подготовка, организация и провеждане на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете”, в това 

число: разработване на концепция и методика за подготовката, организирането и провеждането 
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на фестивалната програма, реализиране на две фестивални издания в рамките на проекта, 

изготвяне на програма за развитие. 

• Разработване на интегрираната система за управление на процесите, свързани с провеждането на 

публични събития / процедурен наръчник/ с цел прилагане на добри практики за опазване на 

околната среда в съответствие с изискванията на международно признат стандарт ISO 

14001:2004.  

• Разширяване на формите за контакт с различни публики, чрез организиране на съпътстващи 

прояви в рамките на фестивалната програма: открити прожекции на спектаклите от фестивалната 

програма, творчески дискусии, срещи-матине за камерна публика, създаване на условия за 

директен контакт между творци и публики, приобщаване на културни дейци в пенсионна възраст 

и деца с творчески способности. 

• Подготовка и организиране на международен конкурс за млади творци, свързани със сценичните 

изкуства: художници на костюми, сценографи, майстори на реквизит, светлинни решения, 

специални ефекти и други съвременни интерактивни подходи. Разработване на регламент, 

осъществяване на селекция и организиране на изложби с финалистите. – 2 издания. 

• Учредяване на Международна асоциация на градовете-домакини на оперни фестивали на 

открито, като инструмент за устойчиво партньорство и творческо развитие на фестивалните 

форми на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете” чрез прилагане на добри практики и 

трансфер на кадри и познания.  


