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Меморандум за сътрудничество за устойчиво развитие на туризма в Хасково и 
Мерич бе подписан на Фестивал “Хасково и Мерич готвят”, който се проведе на 
10 май 2018 в Мерич, Турция по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № 
CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020. 

 

Текстът на меморандума на български език е: 

 
МЕМОРАНДУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ХАСКОВО - 

МЕРИЧ 
 

Днес, 10.05.2018 г. в Мерич, Турция бе подписан следният Меморандум за 
устойчиво развитие на туристзма в Хасково - Мерич между организации от двата 
региона. 
 
Страните с необходимите пълномощия да сключат този меморандум и 
- Имайки предвид предизвикателствата и нуждите за представяне и 
популяризиране на традиционната кухня на Хасково и Мерич;  
- Необходимостта от подпомагане и засилване на популяризирането и 
съхраняването на трансграничната традиционна кухня като част от културното 
наследство на Хасково и Мерич; 
- и имайки предвид силните страни на регионите, конкурентните предимства и 
потенциалът за отлични постижения в туризма 



 
 

 

Този документ е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 
2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на документа е отговорност единствено на РСО „Марица“ и по никакъв начин не трябва да се 

възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 

се споразумяха да започнат активно и постоянно сътрудничество, и по-специално 
за: 
 

ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА 
 
Чл.1. Страните декларират своя ангажимент да обединяват усилията си за 
съвместно сътрудничество в областта на устойчивото развитие на туризма и 
сътрудничеството между Хасково и Мерич. Сътрудничеството има за цел да 
установи общи усилия за изграждане на благоприятна туристическа среда и 
стимулиране на иновациите в туризма с цел повишаване на привлекателността 
на двата региона. 
 
Чл. 2. Приоритетите, които страните споделят, са: 
- Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район 
Хасково - Мерич чрез по-добро използване на природното, културно-
историческото наследство и свързаната инфраструктура;  
- Укрепване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване 
на общи дестинации;  
- Разширяване на мрежата за развитие на устойчив туризъм чрез 
инициативи за трансгранично сътрудничество. 
 
Чл. 3. Страните се споразумяха за следните форми на сътрудничество: 

- Взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и най-добри практики; 
- Консултации на експертно и управленско ниво; 
- Разработване на съвместни инициативи, проекти и доклади; 
- Координация при изпълнението на дейностите; 
- Създаване на необходимата организация за диалог с държавната и 

местната власт, бизнеса и гражданското общество, както и с чуждестранни 
и международни организации с идентични или сходни цели и приоритети; 

- Съвместно изразяване на професионалните позиции в областта на 
иновациите в  туризма; 

- Провеждане на съвместно и взаимно участие в различни форуми, 
конференции, семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи, програми 
и фестивали; 

- Изпълнение на медийни и обществени дейности и кампании за постигане 
на общите цели; 

- Предприемане на съвместни инициативи за актуализиране и 
рационализиране на националното законодателство в областта на 
иновациите и съответната му хармонизация с международното 
законодателство в тази област. 

 
СТРАНИ НА МЕМОРАНДУМА: 

 
Управление на Мерич  Регионално сдружение на общините "Марица" 
Ерин ДЕМИР    Маргарита ГЕОРГИЕВА 
Каймакам    Председател 


