Правила за работа
Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”
Мрежата “СТРАНДЖА ФЕСТ” е създадена за да работи за превръщане на
региона Странджа в разпознаваема фестивална, туристически и културна дестинация.
Създаването на мрежата цели да се засили сътрудничеството, да се мобилизират
местните и регионални ресурси за популяризиране на проекти и събития, да се
повиши интереса на гражданите, да се формира чувство за съпричастност на местните
общности към развитието на Странджа като фестивална дестинация.
Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”
се основава на сътрудничество и
взаимодействие между заинтересованите страни, интеграция и присъединяване на
техните проекти и дейности, които ще създават и допълват културния календар на
събитията в Странджа. Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”
ще работи за постигане на
синергия и иновации, водещи до добавена стойност за всички фестивали и
организации, които участват.
Mрежата “СТРАНДЖА ФЕСТ” ще се представлява и координира от Съвет
за координация, в който участват физически лица и представители на юридически
лица, съпричастни с целите на мрежата.
Mрежата “СТРАНДЖА ФЕСТ” ще се представлява в отношенията си с трети лица от
представляващите Народно читалище „Просвета 1914“ гр. Малко Търново- Г-н
Стефан Златаров- председател, г-жа Милена Дренчева- секретар, от г-н Неджми Асан
– Директор на Дирекция по култура и туризма - гр. Къркларели и от председател на
координационния комитет г-н Дарин Лазаров- председател на СНЦ „Бъдеще за
Странджа“.
Координационният съвет се състои от членовете на мрежата, които с
работата си демонстрират загриженост и постоянна ангажираност, или стратегически
действия за развитие на Странджа като фестивална дестинация, както следва: като
мащабно предприемачество при организиране на фестивали и събития, чрез дейности
за насърчаване на туризма в Странджа, или са личности с опит, посветени на
развитието на Странджа като фестивална дестинация.
Координационният съвет е гъвкава и прагматична структура,
която
обединява подписаните по-долу в списъка членове. Мрежата може да се разширява
или намалява в зависимост от желанието на участващите в нея. Членовете на
Координационния съвет представляват или поемат координацията на асоциативни
структури или за регионално сътрудничество, на някои икономически области или
географски райони, или осъществява глобалните стратегически дейности на
мрежата.
Мрежата ще действа както пряко, индивидуално, така и като организация
"чадър" на консорциума от фестивали, формация, която ще се стреми да обединява и
да концентрира инициативи в нейния обхват.
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Мрежата е неформална организация, основана на доверие, отдаденост,
ангажираност и всеотдайност.
Управлението и координацията на клъстера ще се осигурява от Сдружение с
нестопанска цел „ Бъдеще за Странджа“ със седалище гр. Малко Търново, бул. Иван
Башев No 11 и адрес за кореспонденция : гр. Бургас , жк. Братя Миладинови бл. 89
вх.1 ап.12
Правила на Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”
Глава 1 – Общи положения
1. Мрежата е основана чрез Меморандум за сътрудничество, подписан между
Народно читалище „Просвета 1914“ – гр. Малко Търново и Дирекцията по култура и
туризъм в гр. Къркларели, провинция Къркларели, Турция, като част от дейностите по
проект Странджа - планината на фестивали СТРАНДЖА-фест, CB005.1.22.056,
финансиран от INTERREG IPA CBC- България Турция програма 2014-2020.
2. Мрежата Странджа Фест, наричана накратко мрежата е съставена в съгласие и
свободната воля на членовете си за изпълнение на поставените общи цели, но също
така и чрез директен личен принос на членовете за постигане на целите и дейността
на мрежата. Членовете на мрежата са заявили членството си доброволно чрез подпис
в приложен списък за членовете на мрежата.
3. Мрежата се създава за неопределен срок и е базирана в гр. Малко Търново, ул.
"България" 18; сградата на НЧ“Просвета 1914“. Централният офис може да бъде
преместен на базата на решението на Координационния съвет.
4. Мрежата може да открива второстепенни офиси (представителства, работни точки,
филиали със или без правен статут в някое от селата или места за стопанска дейност,
принадлежащи на членове учредители или асоциирани членове, както у нас, така и в
чужбина. Мрежата може да създава връзки на сътрудничество със сродни
организации или влиза в съюзи или федерации, други институции и юридически или
физически лица в страната и чужбина, за да постигне поставените си цели. Мрежата
може да действа както поотделно, така и като организация „чадър”, консорциум от
клъстери, гарантиращ координация им.
5. Мрежата има свое лого, одобрено от Координационния комитет. Мрежата държи
правата за използване на собствената си емблема.
ГЛАВА II - ЦЕЛИ, ОБХВАТ И СРЕДСТВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ
6. Задачи на Комитета
Целта на Комитета е да осигури управлението на Мрежата Странджа Фест, така че да
допринесе за повишаване на репутацията и укрепване на доверието в качеството на
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фестивалните туристически продукти в Странджа, свързани с постигане на
конкурентоспособни туристически райони, класифицирани сред атрактивните
европейски туристически дестинации, намиране на средства за подкрепа и
насърчаване на европейската идентичност чрез дейности, ориентирани към
обществено развитие, основани на социално-икономическите и етични принципи,
морални и социо-културни, за защита на околната среда и на живота във всичките
им форми за представяне, за насърчаване и подкрепа на предприемачеството, растежа
и укрепване на конкурентоспособността на фестивалите и др. събития, насърчаване и
популяризиране на иновативните дейности, подкрепа на културната идентичност и
етнически диалог в региона Странджа.
7. Целите на Мрежата
Целта на Мрежата е да се създаде дълготрайно сътрудничество в областта на
културата и организирането на събития между Народно читалище „Просвета 1914“ гр.
Малко Търново и Дирекция по култура и туризма - гр. Къркларели и местните
заинтересовани страни, представители на държавни, местни и регионални власти,
културни и образователни организации, неправителствени организации, туристически
бизнес и мениджъри на събития.
Партньорството има за цел да засили сътрудничеството, за да се превърне региона
Странджа в разпознаваема фестивална, туристически и културна дестинация.
Обща цел на членовете в мрежата е да разширяват партньорството със съпричастни на
идеята лица и организации за подобряване на условията и средата и за развитие на
Странджа като фестивална дестинация.
Целта на това сътрудничество е да се мобилизират местните и регионални ресурси за
популяризиране на проекти и събития, да се повиши интереса на гражданите, да се
формира чувство за съпричастност на местните общности към развитието на Странджа
като фестивална дестинация.
Мрежата ще бъде ръководена от координационен управителен комитет, от
организации или физически лица, които ще работят доброволно, за да се осигури:
•
Координиране на дейностите за изпълнение на 3- годишна програма 2017-2020
за развитие на Странджа като празнична фестивална дестинация и промоционалния
план.
•
Да актуализира и поддържа създадената платформа http://strandja-fest.info/
•
Да актуализира и поддържа съвместен културен календар на платформата
•
Да актуализира и поддържа създадените промоционални профили в социалните
мрежи: Facebook, Twitter,, Google +
•
Да координира изпълнението на съвместния промоционален план и дейности за
съвместна промоция, брандинг и маркетинг на Странджа като фестивална дестинация.
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•
Проучване на възможностите за финансиране,
организации, в района на Странджа и извън него
разработването на бъдещи съвместни проекти.

партньорства с други
и сътрудничество при

8. ОБЛАСТИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО са описани в Меморандума за
сътрудничество от 17.12.2017 и включват:
а.
Страните декларират своята готовност да работят заедно за реализиране на
европейските принципи в областта на културата.
b.
Страните ще обединят своите усилия за укрепване на партньорството и на
управленско равнище между местните и регионалните власти чрез съгласуване на
идеи, размяна на посещения и консултации, отнасящи се до законодателството в
областта на културата и организирането на събития.
c.
Страните ще си сътрудничат за подобряване на условията, регулирането на
обмена на културни дейности, услуги и продукти. Страните заявяват своята воля за
сътрудничество, координация и партньорство за устойчиво развитие на
съществуващите и новите фестивали и събития, на базата на традициите и потенциала
на нови модерни тенденции.
d.
Страните ще се стремят да улеснят диалога между заинтересованите страни,
различни културни дейци, творци, мениджъри на събития, туристи, туроператори и
т.н., чрез създаването и популяризиране на разработената платформа http://strandjafest.info/
e.
Страните ще си сътрудничат в областта на промоция на фестивали,
културни събития, обичаи, традиции в Странджа и съхраняване на културната
идентичност на Странджа.
f.
Страните ще обединят усилията си за обучение на младите да познават и
уважават културата и традициите и обичаите на различните нации, да участват в в
обмен на хора, идеи и организация, ще насърчават организирането на общи младежки
събития и фестивали.
g.
Страните ще обединят усилия за изпълнение на дейностите, предвидени в 3
годишна програма 2017-2020 за развитие на Странджа като фестивална дестинация и
промоционален план, изработени и приети по проект Странджа - планината на
фестивали СТРАНДЖА-фест, CB005.1.22.056, финансиран от INTERREG IPA CBCБългария Турция програма 2014-2020.
h.
Страните ще си сътрудничат в изпълнението на различни инициативи и
дейности и разработването на съвместни проекти. Страните ще вземат предвид, че при
бъдещи партньорства, финансирането на различни инициативи в рамките на съвместни
проекти ще бъдат определени и съгласувани между тях чрез допълнителни
консултации и споразумения.
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i. Страните ще разясняват сред други заинтересовани страни и ще насърчават
разрастването на мрежата в региона, както и в целия свят и ще подпомагат за
интегрирането новите членове.
9. Групиране на заинтересованите страни и разширяване на мрежата.
Като се има предвид териториалния обхват на мрежата, разнообразието от интереси и
проблеми на членовете му, той се счита за група от заинтересовани подходящи хора
/участници/,с общи проблеми и общи интереси, регионални или в различни
икономически области, с цел съсредоточаване около общи проекти, интегрирани около
обща цел. Коагулационната дейност на партньорите по целия проект от общ интерес
ще се материализира и чрез по-ясно определената роля на всеки от тях.
Мрежата може да се разширява чрез привличане на нови членове, както следва:
a. Местни и централни публични органи в България и Турция, представители на
местни и регионални власти:
- Представители на областни администрации, валийства, каймакамства, общини,
териториални ведомства, държавни и общински предприятия и подразделения и
други структури, подчинени на общински и държавни власти на територията на
България и Турция
б. Членове от организации катализатори: читалища, НПО-та, консултанти.
в.Членове от академичните среди:
- университети, изследователски институции, професионални училища, както и
университетски преподаватели, личности от културните среди, спортни и здравни;
г. Личности от областта на културата, изкуството, здравеопазването, спорта и
околната среда.
Мрежата е еднакво отворен както за български и турски граждани, така и за тези от
другите страни, без да се изключват всякакви други международни структури
д. Членове от бизнеса (компании/фирми):
туристически агенции, туроператори за речен туризъм и туристически клубове,
дружества от различни райони, организации, съпричастни с целите на мрежата
Странджа ФЕСТ;
собственици и управители на инфраструктура за туризъм и доставчици на
туристически услуги (къщи за гости, хотели, ресторанти, круизни кораби и лодки,
туристически пристанища, природни резервати и паркове, културни обекти,
тематични паркове и отдих);
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малките фермери в региона на река Странджа, заинтересовани да отворят
своите
ферми за туризма и био продукти;
занаятчии и производители на местни продукти и храни и доставчици на
услуги, свързани с преки и допълнителни дейности, свързани с туризма;
други икономически предприятия, фирми, доставчици на услуги, включително
воден транспорт;

Данни за контакт:
Странджа фест мрежа
Гр. Малко Търново
Народно Читалище Просвета 1914
бул. България 18
СНЦ „Сдружение Бъдеще за Странджа“
Гр. Бургас , жк. Братя Миладинови 89 вх. 1
Mobil: +359 876530314
E-mail: chitalishte.mt@abv.bg, strandja.fest@gmail.com
Web page: http://strandja-fest.info/
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