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Този документ е създаден в рамките на проект „Насърчаване и развитие на 

природното и културното наследство на българо - гръцкия трансграничен регион 

чрез интелигентни и дигитални инструменти“ (e-TOURIST), финансиран от 

Европейската програма за териториално сътрудничество „INTERREG VA Гърция - 

България 2014-2020 », Споразумение за безвъзмездна финансова помощ B2.6c.07 

/ 09.10.2017 г. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и националните ресурси на страните, участващи в Европейската 

програма за териториално сътрудничество„ INTERREG VA Гърция - България 2014-

2020 “. 

2019 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият резултат: «Събиране на информация за Регионалното звено на Еврос» е 

подготвено от PC GNOSI DEVELOPMENT CONSULTING, съгласно специален договор с 

Възложителя: DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA, в рамките на проект „Насърчаване и 

развитие на природните и културните култури наследство на българо - гръцки 

трансграничен регион чрез интелигентни и дигитални инструменти "(съкращение" 

eTOURIST "). 

Проектът eTOURIST се осъществява в рамките на Европейската програма за 

териториално сътрудничество „INTERREG VA Гърция - България 2014-2020 г.“ в рамките 

на „Приоритетна ос 2 - Трансгранична зона с устойчиво и климатично 

приспособление“, тематична цел „6-съхраняване и защита Околна среда и насърчаване 

на ефективността на ресурсите “, инвестиционен приоритет„ 6в: Опазване, защита, 

насърчаване и развитие на природното и културното наследство “, специален предмет„ 

4. Валоризирайте културното и природно наследство на ЦБ за туристически цели “, 

съфинансирано от Европейския съюз - Европейски фонд за регионално развитие (85%) 

и Национални ресурси (15%). 

Целта на проекта eTOURIST е да насърчава и развива културно и природно наследство, 

гастрономия, включително винопроизводство, в Еврос и Хасково за туристически цели. 

Целта на проекта включва запис на обекти от културно и природно наследство - главно 

за туристически цели-, традиционни кулинарни вина и вина, включително традиционни 

рецепти, както и разработване на софтуер с цялата горепосочена информация, но и 

текстове, снимки, туристически маршрути и т.н. 

Целта на настоящия продукт е систематичното и всеобхватно събиране на информация 

и данни, за да се подчертаят културните и природни забележителности в региона на 

Еврос, да се представи интегриран подход за развитието на базата данни, която е 

предвидена по проекта eTOURIST. 

Изследователският екип осъществи следните дейности: 

• Преглед на съществуващите проучвания, туристически пътеводители и 

уебсайтове за намиране и събиране на информация (напр. Местоположение, 

кратко описание, достъпност, информация за контакт, разписание, цени на 

билети и др.), За да се обхванат и подчертаят културните и природните 

забележителности на региона Еврос , с цел популяризирането им чрез 

културната и природна туристическа верига. 

• Представяне на културни и природни места маршрути по отношение на 

паметниците и забележителностите, както и продължителността и 

разстоянието на всеки маршрут. 

• Записване на събитията и обичаите, както и информация за гастрономическия и 

винен туризъм, свързан с всеки маршрут, като усилие за популяризиране на 
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културните и природни забележителности на региона Еврос, чрез единен 

подход, идентичен на традиционната кухня и винопроизводството в района. 

• Събраната информация е представена в работни листове на Microsoft Excel, 

отделно за интересни места и събития 

Представената информация се състои от следното: 

 

1. Име 

 

2. Тип 

• естествена среда 

• археологически сайт 

• религиозни паметници 

• музеи 

o Достъпна 

• да 

• Не 

3.  Кратко описание 

 

4. Цени на билети 

 

5.  Работно време 

 

6.  Телефон 

 

7. уебсайт 

 

8. Достъпност 

 

9. Община 

• Александруполис 

• Димотика 

• Суфли 

• Орестиада 

• Самотраки 

 

10. Адрес 

Информацията, предоставена за събитията, се състои от: 

1. Име  

2. Дата  

3. Кратко описание  

4. Цени на билети 

• да 

• Не 
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5. Община  

• Александруполис 

• Димотика 

• Суфли 

• Орестиада 

• Самотраки 

 

6. Информация 

 

И накрая, заслужава да се спомене, че презентацията в Microsoft Excel беше избрана, 

защото се счита за по-функционална, защото позволява класифицирането на интересни 

точки въз основа на критерии, като например дали има цена, дали е налична, ако е 

посетена, и т.н. 

 

 

 

 

 

 

  


