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ФЕСТИВАЛ “ХАСКОВО И МЕРИЧ ГОТВЯТ” ПО ПРОЕКТ „ВИРТУАЛНА КУХНЯ МАРИЦА - 

МЕРИЧ“  
 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП 

България-Турция 2014-2020  

 

10 май 2018 г., Мерич, Турция  
 

 

Фестивал “Хасково и Мерич готвят” 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. 

В събитието участие взеха повече от 40 представители от Хасково и Мерич, както и екипа по проекта от двете 

страни на границата.  

Програмата на фестивала включваше следните 3 основни панела: 

1) Представяне на разработените по проекта продукти. Райна Йовчева представи постигнатите резултати и 

продукти от страна на Водещия партньор. Тя представи двете теренни проучвания, разработените 

кратки и дълги видеа с традиционни рецепти от Хасково и Мерич, уеб платформата "Virtual Chef", 

приложението "Хасково & Мерич готвят" (в процес на разработване) и информационните мерки в 

България.  
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Професор Д-р. Айхан Айтач от Универистет Тракия представи теренните проучвания в Мерич. 

 

 
 

2) Подписване на Меморандум за сътрудничество за устойчиво развитие на туризма в Хасково и Мерич. 

 

 
 

3) Представяне на традиционни рецепти от Хасково и Мерич с възможност за дегустация на традиционните 

храни от двата региона. Следните ястия бяха представени от Хасково: баница с праз; къпана баница; 

овчарски гювеч от с. Горски извор; пълнени чушки с царевица; боб с нахут. Следните ястия бяха 

представени от Мерич: печена патица; пълнена чушка; мамзана; бюрек; халва.    
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Третият панел също така включваше Заключителната пресконференция по проекта, в която от името на 

Водещия партньор участие взеха Маргарита Георгиева, Председател на РСО „Марица“ и Райна Йовчева, 

Изпълнителен директор на РСО “Марица”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


