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Специфични цели на проекта са:  
1. Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на 
България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и 
винен туризъм.  
2. Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния гурме 
туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като алтернативна форма на 
туризъм. 
Основните дейности са: 
1. Управление на проекта  
2. Информиране и публичност  
3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция 
4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния 
регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно 
приложение. 
5. Организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме 
Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция 
Целеви групи: 
• 100 МСП - хотели и ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми и 
др. от трансграничния регион на България и Турция. 
• 1000 представители от туристическия сектор - туроператори и турагенти, 
информационни центрове, читалища, професионални училища по туризъм и хранене, 
туристически асоциации, НПО и др. от трансграничния регион на България и Турция. 
Очаквани резултати: 
1. Проведени 4 работни срещи.  
2. Изготвени досиета на 6 тръжни процедури.  
3. Разработена визуализация, информация и публичност. 
4. Извършени 2 проучвания на дестинации за гурме и винен туризъм в България и 
Турция, и създадена обща база данни на 100 дестинации.  
5. Разработени 6 нови общи туристически пакета за гурме туризъм в България и 
Турция.  
6. Създадена Онлайн платформа на Туристически Гурме Пътеводител на три езика – 
български, турски и английски.  
7. Създадено Мобилно приложение на Туристическия Гурме Пътеводител.  
8. Организирани 2 еднодневни кулинарни изложения в България и Турция.  
9. Проведени 2 пресконференции в Одрин и Хасково. 
  
През м. септември 2017 г. предстои провеждане на първа работна среща между 
партньорските организации, на която ще бъде обсъдено изпълнението на всички 
дейности по проекта. 
 
 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма Инттерег 
ИПА за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. За 
съдържанието на тази публикация отговаря единствено „Хасковската търговско-
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промишлена палата” и по никакъв начин не може да се възприема като отразяваща 
възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган по Програмата. 

  


