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Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество 

Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 / The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA 

CBC Bulgaria–Turkey 

Programme 2014-2020 

10 май 2018 г. / 10th May, 2018  

Мерич, Турция / Merich, Turkey 

 

Третата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, 

финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-

2020 се проведе в Мерич, Турция на 10 май 2018 г.  

 

ТРЕТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВИРТУАЛНА КУХНЯ МАРИЦА - МЕРИЧ“  / 3rd  PROJECT 
MEETING ON THE PROJECT “VIRTUAL MARITZA – MERICH CUISINE”  
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На срещата присъстваха 8 участници – представители на екипа на РСО „Марица“ (Водещ 

партньор) – 3 участника, представители на екипа по проекта от турска страна и на Комисията по 

оризищата в Мерич (Партньор 2) - 5 участника. 

В рамките на срещата участниците обсъдиха напредъка на дейностите по проекта с оглед 

на предстоящото приключване на проекта през месец юни 2018 г. Водещият партньор РСО 

„Марица“ представи на Партньор 2 разработените и записани видео рецепти от Хасково и Мерич. 

Посочена беше страницата в YouTube, където могат да бъдат гледани всички видеа, включително 

тези разработени за смарт приложението „Хасково и Мерич готвят“. Водещият партньор представи 

видеата на уеб платформата Виртуален шеф – www.virtual-chef.eu. Беше представена разработената 

страница на проекта във Facebook, където всеки от партньорите може да публикува новини 

свързани с проекта, както и новини и събития от трансграничния регион, свързани с традиционната 

кухня.  

Партньорите архивираха разработените документи и продукти във връзка с проведения на 

10 май 2018 г. Фестивал “Хасково и Мерич готвят” в Мерич, Турция.    

Партньорите дискутираха предстоящото провеждане на финалната среща по проекта в 

България и определиха тя да се състои на 19 юни 2018 г. 

  

http://www.virtual-chef.eu/

