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ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА 

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 

 

 

 

На 04.12. 2017 г. в Суфли, Гърция се проведе първата работна среща 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. Домакин на срещата бе Бенефициент 2 по проекта - 

ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА. На срещата присъстваха 13 участници – представители 

на четиримата партньори от България и Гърция, както следва: 

- Полилос Евангелос – Кмет на Община Суфли и заместник председател на 

ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА;  

- Казакис Евангелос- представител на ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА и Управител; 

- Талия Врачиологлу - представител на ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; 

- Кавазиду Анастасия - представител на ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; 

- Малтепитос Атанасиос - представител на ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; 

- Калиунис Йоаннис - представител на ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; 

- Райна Йовчева – представител на РСО „Марица“;  

- Анна Пеева -  представител на РСО „Марица“; 

- Ивайло Добрев - представител на РСО „Марица“; 

- Джордж Бекиаридис- представител на ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ; 

- Гианакиду Ангелики- представител на Етнографски музей на Тракия; 

- Джон Кукмас - представител на Етнографски музей на Тракия; 

- Валентини Сакрату - представител на Етнографски музей на Тракия. 



 

 

В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси: 

- Определяне на членовете на Съвместен екип за управление на проекта и на Комисия за 

управление на проекта;  

- Представяне и дискутиране на задачите на партньорите по проекта;  

- Дискутиране на предстоящите инициативи по проекта; 

- Предлег на графика на дейностите. 


