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Резюме 
За Република България Европейският съюз 
одобри Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие 
на туризма за периода 2007 - 2013. 
Европейската комисия е разработила 
основните параметри за развитие на туризъм в 
стратегията "Европа 2020" за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж (2014 - 2020). 
На базата на информацията от много 
проучвания в изследвания регион, Стратегия 
за развитието на различни алтернативни 
видове туризъм в община Стамболово е 
изготвена и публикувана. От алтернативните 
форми на туризъм предимно бива засегната 
темата за културен, екологичен и винен 
туризъм. Развитието на туризма ще допринесе 
за създаване на условия за заетост на 
населението. Освен това антропогенните и 
природни ресурси са много добри и са сред 
най-важните предпоставки за специали-
зираните видове туризъм. 
 
Ключови думи: приоритетна ос, Европейски 
съюз, алтернативни видове туризъм, община 
Стамболово, вилни селища, маршрути, 
трансгранични връзки, партньори 
 
Известни са мястото и ролята на туризма в 
живота на всеки турист и за социално 
икономическа политика на Република 
България. ЕС, чиито член е България, отдава 
полагащо се внимание за развитието на 
туризма в 27-те държави членки на тази 
общност. ЕС е утвърдил за туризма 
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на 
туризма за периода 2007-2013 г. Утвърдени са 
за Република България за осъществяването на 

тази Приоритета на ос 208 166 719 €, от които 
176 940 861 € от ЕС и 31 224 858 € от 
Република България. Останалата сума, която 
трябва да достигне до общата е дялово участие 
на България.  
ЕС чрез Оперативна програма „Регионално 
развитие” и Програма за развитие на селските 
райони отпуска още 38 397 917 €. 
Посочените средства дават основание за още 
по-добро развитие на туризма в различни 
дестинации. Показаните по-горе суми са 
основание за специално внимание към 
алтернативните видове туризъм. Тази помощ 
на ЕС позволява да се оформят нови 
туристически дестинации. 
Една от тях е община Стамболово. От 
1994 година в Държавен вестник са 
обнародвани 57 броя, от които 7 с национално 
значение, паметници на културата на 
територията на община Стамболово.  
Община Стамболово е разположена на 
територията на област Хасково и е с площ от 
276 кв.км. На 01.01.2011 г. населението на 
общината наброява 13 768 души по постоянен 
адрес и 6 341 по настоящ. 
Общината се състои от 26 населени места. 
Релефът на община Стамболово е пресечен, 
полупланински. На нейната територия са 
разположени над 80 микроязовира. По 
поречието на р. Арда се намират най- 
плодородните земеделски земи. Делът на 
обработваемата земя представлява 67,2% от 
общата територия на общината. 
Община Стамболово се разпростира в северо-
източната част на Източните Родопи, близо до 
границите на България с Гърция и Турция. 
Нейният гръцки партньор е Община 
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Орестиада, град разположен в близост до 
границата. Община Стамболово разполага с 
природни и антропогенни ресурси за 
развитието на алтернативни видове туризъм. 
Регионът на Стамболово е пресечен от река 
Арда, която е трансгранична река, минаваща 
през Гърция и Турция. Бреговете на реката 
осигуряват подходящи условия за екотуризъм, 
рибовъдство, спортен риболов и водни 
спортове. Типични за река Арда са 
животинските видове, които се отглеждат в 
тихи (статични) и течащи води, както и на 
брега на реката. Речната долина е 
изключително място за опазване на редки и 
защитени видове влечуги и земноводни. 
Язовирът "Студен Кладенец" е разположен на 
река Арда и в близост до него се намира 
защитената зона "Големият сипей", който е 
богат на различни видове птици. Тази зона е 
определена като орнитологическа забележи-
телност със световно значение и е под 
закрилата на НАТУРА 2000. 
Благоприятният климат, красивата и чиста 
природа, уникалната флора и фауна са ключов 
фактор, обуславящ възможностите за развитие 
на туризма в общ. Стамболово. 
Друга предпоставка е и богатото културно-
историческо наследство на региона: 
архитектурно-строителни паметници от 
античността и средновековието, 
археологически ценности, паметници от 
епохата на Възраждането (крепости, 
манастири, стари къщи и църкви), исторически 
места и музеи. 
Важен елемент за развитието на туризма е 
специфичният бит, традиции, обичаи и занаяти 
на местното население. Историческите 
дадености на общ. Стамболово, съчетани с 
добре развитата транспортна и туристическа 
инфраструктура, са благоприятен фактор за 
развитие на туризма. 
Наред с традиционните форми на масов 
туризъм, регионът е перспективен за развитие 
и на някои от основните алтернативни видове 
туризъм: културен, екологичен и винен 
туризъм.  
Историческо и археологическо минало, 
уникалните традиции и обичаи, които са се 
утвърждавали и обогатявали в по-късните 
години, древният кръстопът на религии, 
култура и бит на региона детерминират 
възможностите и капацитета за развитието и 
утвърждаването на културния туризъм в този 
район. 
В община Стамболово се отглежда едно от 
най-качествените сортове грозде в страната - 
мерло. Счита се, че основоположниците на 

винопроизводството са древните гърци. 
Според тяхната митология, бог Дионисий им 
подарил една лоза, която се превръща в 
основен техен поминък. В областта са 
запазени каменни блокове – “шарапани“ – 
наподобяващи корита, които са били 
изпозвани за ферментация на гроздов сок във 
виното. Като се има предвид дългогодишния 
опит и традиция на региона и прилагането им 
в съчетание със съвременните технологии, е 
ясно защо мястото и значението на винарския 
бизнес са се утвърдили в условията на новата 
пазарна конюктура. 
Проектът „Магнетизмът на скалните 
паметници в Източните Родопи" е част от 
Проекта „Насърчаване на културните, 
туристическите и човешките ресурси в 
трансграничния регион", финансиран от 
програма ФАР - Трансгранично сътрудни-
чество България - Гърция 2004. 
Основната цел на проекта е да насърчи 
местното икономическо развитие в община 
Стамболово, използвайки местния потенциал в 
областта на културно-историческото 
наследство и изграждайки трансгранична 
мрежа за сътрудничество в областта на 
туризма. 
На територията на общината досега са 
финансирани и реализирани различни проекти 
по няколко финансиращи програми: “Красива 
България”, “САПАРД”, Фондация “Отворено 
общество” и др. 
 
В община Стамболово може да се посетят 
места като: Археологически комплекс в 
местността “Хамбар кая” в с. Долно 
Черковище, включващ трите скални гробници, 
Тракийската гробница - с. Пчелари, Скална 
винарна /шарапана/ в местността “Кайряка” 
/”Кариерата”/ в с. Кралево; скална гробница в 
местността “Хамбар таш” в с. Поповец и 
много други месности, в които може да се 
усети духът и ритъмът на живот от преди 
десетилетия.  
Община Стамболово следва да се оформи като 
туристическа дeстинация. За целта е 
разработена специална стратегия: В нея се 
включват основните цели; приоритети; 
туристически зони в общината; 
институционално управление на туризма; 
мерки; оформяне на туристически маршрути; 
човешки ресурси при туризма в община 
Стамболово. 
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Основни цели 
 
1. Да се осигури устойчив растеж на 
туристическия сектор в общината, а 
предлагането на туристически услуги да се 
превърне в ефективен инструмент за 
повишаване благосъстоянието на местното 
население.  
2. Да проучим, опазим и популяризираме 
културното наследство, традициите и обичаите 
на местното население. 
3. Да изградим съвременна инфраструктура и 
информационна система, обслужваща 
туристическата дейност. 
 
Приоритети 
 
1. Развитие на местния туристически бизнес и 
осигуряване на качествени туристически 
услуги.  
2. Развитие на туристическия пазар чрез 
организиране на ефективна маркетингова и 
рекламна дейност.  
3. Подобрен достъп до информация, обучение 
и професионална квалификация. 
 
Оформяне на шест туристически зони 
Отреждане на терени и преобразуването им в 
места за отдих и почивка в следните населени 
места: 
 с. Стамболово 
 с. Долно Черковище /Туристическа 
зона “Кован кая”/, Вилно селище “Пещерата” 
по поречието на река Арда; 
 с. Рабово 
 с. Бял кладенец 
 с. Голобрадово 
 с. Силен 
 и оформянето на “Вилно селище 
с. Балкан”. 
 
Институционално управление на туризма 
Институционалното изграждане се състои 
главно в откриването на Туристически 
информационен център “Кован кая”. Неговата 
основна цел е да предоставя информация на 
туристи, граждани, туроператори и 
предприемачи относно:  
• Туристическите обекти;  
• Туристическите услуги;  
• Транспортните връзки;  
• Рекламата и маркетинга;  
• Обучението на ангажираните в 
туристическия бизнес;  
• Организацията на местни инициативи, 
популяризиращи природните дадености, 

биологичното разнообразие, културните 
паметници и местните традиции.  
 
Мерки 
 
а) Създаване на Туристически Информационен 
Център(ТИЦ )“Кован кая”.  
б) Осигуряване на материална база и 
оборудване.  
в) Сформиране на местен екип и неговото 
обучение.  
г) Събиране на информация и предлагане на 
услуги.  
д) Организиране на местните културни 
празници и прояви, издигащи ролята и 
значението на общината като място с активно 
развитие на туризма и туристическите услуги.  
е) Съхранение, актуализация и 
разпространение на полезна за туристите 
информация, като цени и условия за нощувки, 
храна и др.  
ж) Проучване, съхранение и презентация на 
местните занаяти и произведеното от местните 
майстори.  
з) Създаване, координация и обслужване на 
туристическите маршрути в общината и 
региона.  
и) Осигуряване на информация и обучение на 
местните хотелиери, ресторантьори и 
предлагащите услуги селскостопански 
производители.  
й) Възраждане на традиционни, но 
позабравени селскостопански производства и 
занаяти, които да подобрят обслужването на 
туристите.  
к) Подобряване качеството на образованието, 
здравеопазването и културата на 
населението – за поддържане и 
усъвършенстване на човешките ресурси.  
л) Засилване на интеграционните процеси 
между съседните на Стамболово общини от 
Хасковска и Кърджалийска области – за 
допълване и синергичен ефект на 
предлаганите туристическите продукти.  
м) Разширяване на трансграничното 
сътрудничество и съвместните инициативи с 
Гърция и Турция, с цел обединяване на 
усилията и развитие на обща регионална 
политика в областта на туризма.  
 
Туристически маршрути 
 
1) Хасково – Балкан – Стамболово – Кралево - 
Долно черковище – (Маджарово); 
2) Хасково - Стамболово - Рабово - Студен 
кладенец;  
3) Хасково – Балкан – Кърджали;  
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4) Студен кладенец – Рабово - Светослав – 
Пътниково – Стамболово – Хасково; 
5) Маджарово – Долно черковище – Рабово - 
Перперикон – Чифлик – Хасково. 
Екомаршрути 
 
През месец декември 2009 г. бе открит 
трансграничен център за екотуризъм в село 
Тънково. Той е създаден с пари по програма 
ФАР на Европейския съюз и стойността му е 
303 000 евро. Целта е да се популяризира 
туризмът в района и да се изгради 
трансгранична мрежа за опазване на 
биологичното разнообразие.  
 Маршрут № 1 Туристически център за 
екотуризъм в общ. Стамболово ( ТЦЕС ) – 
„Големия Сипей” 
 Маршрут №2 ТЦЕС – Резерват „Вълчи 
дол” 
 Маршрут № 3 ТЦЕС с. Тънково – 
ЗТ „Момина скала” гр. Маджарово 
 
Предвидено е създаването на четири 
туристически маршрута и две туристически 
локализации на културния туризъм, които да 
показват богатството на културно- 
историческото минало на региона – 
археологически обекти и етнографски сбирки. 
В маршрутите освен обекти на културния 
туризъм ще бъдат включени и изключителни 
обекти на еко и винен туризъм, тъй като в този 
регион те са естествено свързани. Добре 
разработената общинска програма е 
предпоставка за постигане на устойчив успех 
на новите туристически продукти и тяхното 
утвърждаване на туристическия пазар. 
Представянето на приоритетните 
туристически пазари с акцент върху 
природните и културните богатства ще 
привлече вниманието на любителите на 
алтернативния туризъм, природата и 
културното наследство. Обединяването на 
усилията със съседните общини от Гърция и 
Турция за развитието и опазването на ценните 
природни и културни ресурси е гаранция за 
успешното развитие на туристическите услуги 
и обмена на туристически групи между 
пограничните райони. От степента на развитие 
на човешките ресурси и обучението на 
кадрите, ангажирани с предоставянето на 
туристически услуги зависи качеството на 
обслужването. Географското местоположение, 
което заема общ. Стамболово, природните 
дадености и традициите, съхранени от 
поколенията, бъдещето на областта е преди 
всичко в културния, винения и еко туризъм: 
развитие на местната инфраструктура и 

насърчаване на местната предприемаческа 
активност.  
Това ще доведе до увеличаване посещаемостта 
от туристи и превръщането на 
общ. Стамболово в мощна туристическа 
дестинация, както от български, така и от 
международни посетители. Натрупаният опит 
е сериозна база за развитие на местните 
общности за достигане на по-висока 
ефективност и мултипликация на резултатите. 
Променени са очакванията и изискванията на 
съвременния турист: той търси по–добри 
условия за отдих и развлечения; предпочита 
по-разнообразни туристически услуги и най 
вече търси емоции за цял живот. А такива 
условия могат да му бъдат предложени само в 
райони с добре организиран туризъм, 
предлагащ интегрирани туристически 
продукти. В тази връзка основна потребност е 
създаването на туристически информационни 
центрове, които да поставят основите на 
организирания туризъм. 
 
 
Abstract 
For the Republic of Bulgaria the European Union 
approved Priority аxis 3: Sustainable Tourism 
Development for the period 2007 – 2013. The 
European Commission has developed the main 
parameters for tourism development in Europe 
2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth (2014 – 2020). 
On the basis of the information from many 
investigations in the examined region а Strategy 
for development of different alternative types of 
tourism in the municipality of Stambolovo is 
worked out and published. Thus, the alternative 
tourism forms’ essentials are offered: for culture, 
ecological and wine tourism. Tourism 
development will create conditions for 
population’s employment. 
Furthermore, anthropogenic and natural resources 
are very good and are among the most important 
necessary prerequisites for the specialized types 
of tourism. 
 
Keywords: priority axis, European Union, 
alternative types of tourism, Stambolovo 
Municipality, villa settlements, routes, cross 
border relationships, partners 
 
Place and role of tourism are well-known for 
every one tourist and in socio-economic policy of 
Bulgaria. 
EU, which member Bulgaria is, pays due attention 
for development of tourism in 27 member states 
of that community. 
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EU has established for tourism priority axis 3: 
Sustainable Tourism Development for 2007-2013. 
For the Republic of Bulgaria for the 
implementation of this priority axis were allocated 
208 166 719 €, of which € 176,940,861 by the EU 
and € 31,224,858 from Bulgaria.  
EU through Regional Development Operational 
Program and Rural Development Program grants 
another 38 397 917 €. 
These financial resources are a reason of better 
development of tourism in various destinations. 
Above stated amounts of money are a basis for 
the special consideration of alternative types of 
tourism. This support from the EU allows forming 
new tourist destinations. 
One of them is Stambolovo Municipality. From 
1994 till now in State Newspaper 57 monuments 
are published, including 7 cultural monuments of 
national importance, in Stambolovo Municipality.  
Stambolovo municipality is located on the 
territory of Haskovo region and covers an area of 
276 square kilometers On 01.01.2011 the 
municipal population numbers 13,768 people in 
permanent address and 6341 people in present.  
The municipality is composed of 26 settlements. 
Stambolovo relief is rugged, hilly. On its territory 
there are 80 small dams. Along Arda River the 
most fertile agricultural land is situated. Share of 
arable land represents 67.2 percent of the total 
territory of the municipality. 
Stambolovo Municipality in north-eastern part of 
Eastern Rhodopes and it spreads near borders of 
Bulgaria with Greece and Turkey. Its Greek 
partner is Orestiada municipality, a city located 
near the border. Stambolovo Municipality has 
natural and anthropogenic resources for 
development of specific types of tourism. 
The region of Stambolovo is crossed by Arda 
River which is a cross border river passing 
through Greece and Turkey. The banks of the 
river provide suitable conditions for ecotourism, 
fish breeding, sport fishing and water sports. 
Typical for Arda River animal species are breeded 
in quiet (static) and flowing water and along 
riverbanks. 
The river valley is an incredible place for 
protection of rare and protected species of reptiles 
and amphibians. The artificial lake named Studen 
kladenec (Cold well) on Arda River is located 
near to a protected area "The large scree" which is 
rich of different bird species. This area is an 
ornithological landmark of world significance and 
it is protected under NATURA 2000. 
Favorable climate, lovely and clean nature, and 
unique flora and fauna are the key factors 
determining opportunities for tourism 
development in Stambolovo Municipality. 

Another prerequisite is the rich cultural and 
historical heritage of the region: architectural and 
civil monuments of ancient and Middle Ages, 
archaeological valuables, monuments of the 
Renaissance (castles, monasteries, old houses and 
churches), historical places and museums. 
Important elements for development of tourism 
are specific lifestyle, traditions, customs and local 
population crafts. Historical characteristics of 
Stambolovo Municipality, combined with well-
developed transport and tourism infrastructure, 
are favorable factor for tourism development. 
Along with traditional forms of mass tourism, the 
region is promising for development of some of 
the main alternative types of tourism: cultural, 
ecological and wine tourism. 
Historical and archaeological past, unique 
traditions and customs that have enriched 
themselves on in later years too, the ancient 
religions crossroads, and culture of the region 
determine the abilities and the capacity for 
development and recognition of cultural tourism 
in this region. 
In Stambolovo Municipality one of the best 
quality grapes in the country is cultivated - 
Merlot. It is considered that the ancient Greeks 
are the founders of wine production. According to 
their mythology Dionysus God gave them a vine 
which became their main occupation. 
The area has maintained stone blocks - 
"sharapans" - resembling troughs that have been 
used for fermentation of grape juice into wine. 
Taking into account the long experience and 
traditions in the region, and the combination with 
modern technology, it is clear why this is the 
place and the importance of wine business in the 
new market situation. 
Magnetism of rock monuments in Eastern 
Rhodopes Project is a part of Encouragement of 
cultural, tourist and human resources in the cross 
border region Project financed by PHARE - 
Crossborder Cooperation Bulgaria - Greece 2004. 
The project main goal is to encourage local 
economic development in Stambolovo 
Municipality using local potential in the field of 
cultural and historical heritage and building a 
network for cross-border cooperation in tourism. 
On the municipal territory various projects have 
been funded and implemented under several 
funding programs: Beautiful Bulgaria, SAPARD, 
Open Society Foundation and others.  
In Stambolovo Municipality a number of places 
can be visited: Archaeological complex in the 
"Hambar Kaya" in the village of Dolno 
Cherkovishte including three stone tombs, 
Thracian rock tombs in Pchelari village, Rock 
Winery / sharapan / near "Caireac" / "career "/ in 
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Kraljevo village; Rock tomb in "Hambar tash" in 
Popovets village and many other places in which 
one can feel spirit and rhythm of life from 
decades ago. 
Stambolovo Municipality should be established as 
a tourist destination. That’s why a special strategy 
was developed. It includes: key objectives; 
priorities; tourist areas in the municipality; 
institutional tourism management; measures; 
formation of tourist routes; human resources in 
tourism in Stambolovo Municipality. 
 
General objectives 
 
1. To ensure the sustainable growth of tourism 
sector in the municipality and supply of tourist 
services to become an effective tool for improving 
welfare of local people. 
2. To investigate, preserve and make popular 
cultural heritage, traditions and customs of local 
people; 
3. To build modern infrastructure and information 
system serving tourist activity. 
 
Priorities 
 
1. Development of local tourist business and 
providing quality travel services. 
2. Development of tourism market by organizing 
effective marketing and advertising activity. 
3. Improved access to information, training and 
professional qualification.  
 
Forming of six tourist areas 
 
Assigning of plots and transforming them into 
places for rest and relaxation into the following 
locations: 
- Stambolovo village 
- Dolno Cherkovishte village /Tourist Zone 
"Kovan Kaya" /, villa settlement "The Cave" 
along Arda river 
- Rabovo village 
- Byal Kladenec village 
- Golobradovo village 
- Silen village 
- and formation of villa settlement ,,Balkan". 
 
Institutional tourism management 
 
It lies primarily in opening of Tourist Information 
Centre "Kovan Kaya". Its primary purpose is to 
provide information to tourists, citizens, tour 
operators and entrepreneurs about: 
• Tourist places; 
• Tourist services; 
• Transport links; 

• Advertising and marketing; 
• Training of those involved in tourism business; 
• Organization of local initiatives promoting 
natural resources, biodiversity, cultural 
monuments and local traditions. 
 
Measures 
 
a) Creation of Tourist Information Centre (TIC) 
"Kovan Kaya". 
b) Provision of facilities and equipment. 
c) Establishment of a local team and its training. 
d) Collecting  information and providing services. 
e) Organization of local cultural festivals and 
events, increasing the role and the importance of 
the municipality as a place with active 
development of tourism and tourism services. 
f) Storage, updating and dissemination of useful 
tourist information, for example: prices and 
conditions for accommodation, food and others. 
g) Research, conservation and presentation of 
local handicrafts and works created by local 
craftsmen. 
h) Creation, coordination and maintenance of 
tourist routes in the municipality and in the 
region. 
i) Providing information and training of local 
hoteliers, restaurant keepers and farmers. 
j) Regeneration of traditional but forgotten 
agricultural productions and handicrafts which 
will improve services for tourists. 
k) Improving the quality of education, health and 
culture of population - to maintain and improve 
human resources. 
l) Strengthening of the  integration processes 
between Stambolovo neighboring municipalities 
from the regions of Haskovo and Kardjali in order 
to complement and to have a synergistic effect of 
the tourism products. 
m) Expansion of transboundary cooperation and 
implementation of initiatives with Greece and 
Turkey in order to unify efforts and to develope a 
common regional policy in tourism. 
 
Tourist routes 
 
1) Haskovo - Balkan - Stambolovo - Kralevo - 
Dolno Cherkovishte - (Madjarovo); 
2) Haskovo - Stambolovo - Rabovo - Studen 
Kladenets; 
3) Haskovo - Balkan - Kurdzhali; 
4) Studen Kladenets - Rabovo - Svetoslav - 
Patnikovo- Stambolovo - Haskovo; 
5) Madzharovo - Dolno Cherkovishte - Rabovo - 
Perperikon - Chiflik - Haskovo. 
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Eco routes 
 
In December 2009 a transboundary ecotourism 
center in Tankovo village was opened. It was 
financed by the Phare program of the European 
Union and its value is 303,000€. The aim is to 
popularize tourism in the region and to build 
transborder network for conservation of 
biodiversity. 
- Route № 1 Tourist center for ecotourism in 
municipality Stambolovo (TTSES) - "Great 
Scree" 
-  Route № 2 TTSES - Reserve "Valchi Dol" 
-  Route № 3 TTSES Tankovo village – protected 
area "Maiden Rock" Madjarovo town 
 
Creation of four tourist routes and two tourist 
locations of cultural tourism is envisaged which 
will show the richness of culture and historical 
past of the region - archaeological sites and 
ethnographic collections. In the routes, excepting 
objects of cultural tourism, exceptional objects of 
eco and wine tourism will be included because in 
this region they are naturally linked. A well-
developed municipal program is a prerequisite for 
achieving a sustainable success of new travel 
products and their verification on tourism market. 
The presentation on priority tourism markets, with 
an emphasis on natural and cultural resources, 
will attract attention of fans of alternative tourism, 
nature and cultural heritage. Combining efforts 
with neighboring municipalities from Greece and 
Turkey for development and conservation of 
valuable natural and cultural resources will ensure 
successful development of tourism services and 
exchange of tourist groups between border 

regions. Quality of services depends on the level 
of human resources development and training of 
personnel engaged in providing tourist services. 
Geographic location of Stambolovo municipality, 
natural resources and traditions preserved by 
generations, the future of area is primarily in the 
cultural, wine and ecotourism, local infrastructure 
development and promoting local entrepreneurial 
activity. This will increase the visits by tourists 
and converting municipality Stambolovo into a 
powerful tourist destination – visited by both 
Bulgarian and international tourists. The past 
experience is a solid basis for development of 
local communities and reaching a greater 
efficiency and multiplication of the results. 
Expectations and demands of modern tourist are 
changed: he/she is looking for better conditions 
for recreation and entertainment; prefers various 
tourist services and mostly lifetime emotions. 
These may be provided only in areas with well-
organized tourism offering integrated tourist 
products. In this connection a main need is the 
creation of Tourist Information Centers which 
will lay the foundations of the organized tourism. 
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