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ОБУЧЕНИЯ ЗА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ 

„ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРО- 

ГРЪЦКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ“, С 

АКРОНИМ „еTOURIST“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.6С.07/09.10.2017 

 

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни обучения за 

музеи от Област Хасково. Обученията бяха организирани по проект „Промотиране и развитие на 

природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и 

електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017.  

Целта на обученията бе да се повиши капацитета на музеите за развитие на туристическия 

потенциал и презентиране на туристическите обекти на територията на общината, където работят. 20 

представители на музеи от общините Тополовград и Димитровград взеха участие в обученията. В рамките 

на събитията бяха представени следните тематични панели: 

- Представяне на проект eTOURIST; 

- Представяне на методология и изследвания по проект eTOURIST, свързани с развитие на 

туризма в Област Хасково; 

- Възможности на електронните инструменти по проект eTOURIST, свързани с представяне на 

туристическите обекти в Област Хасково; 

- Дигитализация на културни и природни обекти и на традиционни храни и вина от област 

Хасково; 

- Представяне на стратегически разработки по проект eTOURIST, свързани с развитие на 

туризма в Област Хасково; 

- Дискусия и възможности за финансиране. 
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