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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
относно устойчивото развитие на
“Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм”
(от дата …………….)

Настоящият Меморандум за сътрудничество е изготвен във връзка с изпълнението на
проект № ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по
Програма Интеррег V-A Румъния-България, чрез договор за БФП № 111750/01.10.2018
г.
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С подписването на настоящия Меморандум за сътрудничество се създава
Трансграничната мрежа на заинтересованите страни в областта на развитието на
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм“.
Подписването се осъществява чрез прилагане на Декларация от всеки участник за
участие и съгласие с условията на Меморандума. Декларациите следва се
тълкуват като неделима част от Меморандума.






Фондация „Глобални библиотеки-България“ (България),
Библиотека „Alexandru & Aristia Aman Dolj“ (Румъния),
Регионална библиотека „Любен Каравелов“(България)
и всички заинтересовани страни, дали съгласие за участие в Трансграничната мрежа на
заинтересованите страни в областта на развитието на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“
(всички наричани по-долу за краткост „Участници“),
РАЗПОЗНАВАТ значимостта на обединените им общи усилия и ресурси за развитието
на литературния туризъм в трансграничната дестинация България-Румъния (Долен
Дунав) и
ИЗВЕЖДАТ КАТО ПРИОРИТЕТ полагането на общи цели и визия за развитието на
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм“, които да бъдат достигнати с координираните действа от
Участниците.

ПАРАГРАФ 1
ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА
Чл. 1. Участниците декларират своята воля и ангажираност да обединят координирани
по вид, време и място действия и ресурси за изграждането и последващото развитие
Трансграничната дестинация за литературен туризъм по Долен Дунав.
ПАРАГРАФ 2
ОБЩА ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ
Чл. 2. Визията, мисията и целите са в съответствие с очертаните в „Интегрираната
стратегия за устойчиво развитие на “Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.“
Разпознатата обща ВИЗИЯ за развитие е
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„До 2030 г. литературният туризъм в трансграничния регион Румъния-България
да е с установени устойчиви темпове на развитие“.
Чл. 3. Очертаната МИСИЯ е
Заинтересованите страни да развиват последователно и целенасочено
литературния туризъм, базиран на партньорство между публичния сектор,
държавните и общинските институции, библиотеките, читалищата, частния
сектор и неправителствените организации, който генерира работни места, създава
широки възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни
икономически и социални ползи, увеличава приходите от туризъм, което да доведе
до повишаване на конкурентоспособността на трансграничния регион.
Чл. 4. ЦЕЛИТЕ, към които е насочена дейността на заинтересованите страни, са:
 Стратегическа цел 1: Разработени конкурентоспособни литературни
туристическите продукти
 Стратегическа цел 2: Устойчиво нарастващо потребление на литературните
туристически продукти
 Стратегическа цел 3: Изградени устойчиви партньорства
ПАРАГРАФ 3
ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Чл. 5. Принципи, касаещи организационната структура на мрежата от
заинтересовани страни и начина й на функциониране
Общите принципи, основани на международните добри практики, включват:
 Ангажираност (отговорност) – изразява се в осъзната нужда да се разбере,
ангажира и идентифицира местната общност и да се предприемат съответните
действия още на ранен етап. Налице е при ясна визия за общите цели на мрежата
от заинтересовани страни и полагането от всеки неин член на необходимите
усилия за сътрудничество и адекватен принос в постигането им;
 Интегритет - демонстрира се тогава, когато заинтересованите страни са
ангажирани по начин, който насърчава взаимно доверие и уважение;
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 Уважение – създава се когато правата, културните убеждения, ценности и
интереси на заинтересованите страни и съседните местни общности са взети
предвид;
 Прозрачност - има тогава, когато тревогите на местните хора биват
разглеждани бързо, открито и ефективно;
 Приобщаване – постига се когато широкото участие се насърчава и подкрепя
чрез подходящи за целта възможности;
 Доверие – гради се чрез открит и стойностен диалог, в който се демонстрира
уважение и се поддържат убежденията, ценностите и мненията на местната
общност;
 Равнопоставеност – мнението и интересите на отделните заинтересовани
страни в мрежата се цени и приема с еднаква тежест;
 Хоризонтални политики – не се допуска дискриминация на заинтересованите
страни по религиозни, възрастови, полови, етнически и др. принципи;
 Балансираност – изразява се в постигането на оптимални съотношения между
представители на различните групи от заинтересованите страни;
 Адаптивност – мрежата може да се променя и нараства и разклонява в
различни направления, в съответствие с нуждите на средата;
 Доброволност – участието на всяка една от заинтересованите страни в мрежата
трябва да е доброволно и без прилагането на механизми на въздействие;
 Автономност – различните типове участници следва да имат принос ъм общата
цел на мрежата, но при съблюдаване и зачитане на мисията на своята
организация.
Чл. 6. Принципи, касаещи решенията за осъществяване на конкурентен и
устойчив литературен туризъм
Първото Съобщение – „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски
туризъм“ (Европейска комисия, 2007 г.) – определя принципите в Европа. Тези
принципи са следните:
 Възприемане на цялостен и интегриран подход: Всички различни въздействия
на туризма трябва да бъдат съобразени при планирането и развитието му.
 Планиране в дългосрочна перспектива: Дългосрочното планиране изисква
способността за поддържане на дадени дейности във времето.
 Постигане на подходящо темпо и ритъм на развитие: Необходимо е при
развитието на туризма да бъдат отразени и зачетени естеството, ресурсите и
нуждите на приемащите общности и дестинации.
 Включване на всички заинтересовани страни: устойчивият подход изисква
всеобхватно и отдадено участие при взимането на решения и прилагането на
практика от всички заинтересовани за постигането на резултати страни.
 Ползване на най-добрите налични знания: Политиките и действията трябва да
бъдат съобразени с най-актуалните и подходящи проверени източници на
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знания. Информация относно тенденциите и въздействията на туризма,
придобитите умения и опит трябва да бъдат разпространени из цяла Европа.
Намаляване и управление на риска (принцип на предохранителните мерки):
Когато има несигурност по отношение на резултатите е необходимо
извършването на пълна оценка и предприемането на превантивни действия за
избягване на възможността за нанасяне на вреда на околната среда или
обществото.
Отразяване на въздействията върху разходите (плаща потребителят и
замърсителят): Цените следва да отразяват действителните разходи за
обществото от потреблението и производствените дейности.
Установяване и зачитане на граници, където е уместно: Следва да бъде
отчетен капацитета за прием на отделните обекти и по-широките туристически
райони, с готовност и възможност за ограничаване, където и когато е
подходящо, на обхвата на туристическото развитие и обема на туристическия
поток.
Провеждане на постоянен мониторинг: Устойчивостта се основава на
осъзнаването на въздействията и непрекъснатото им отчитане, за да е възможно
да бъдат направени необходимите промени и подобрения.

Посочените принципи следва да бъдат съблюдавани при осъществяване на дейността
на заинтересованите страни, а заедно с тях и действащите нормативни и стратегически
документи в областта на туризма на европейско, национално и регионално ниво.
ПАРАГРАФ 4
СРОК НА МЕМОРАНДУМА
Чл. 7. Срокът на действие на настоящия меморандум е безсрочен.
Чл. 8. Меморандумът може да бъде актуализиран и изменян след писмено съгласие на
Участниците.
ПАРАГРАФ 5
УЧАСТИЕ
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Чл. 9. Участниците могат да заявят или прекратят участие в Трансграничната мрежа на
заинтересованите страни в областта на развитието на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ в писмен вид
пред Библиотека „Alexandru & Aristia Aman Dolj“ (касае Участниците от Румъния) или
пред Регионална библиотека „Любен Каравелов“(касае Участниците в България).

ПАРАГРАФ 6
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. Оперативните цели и дейността на Трансграничната мрежа на заинтересованите
страни в областта на развитието на „Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ се конкретизира чрез
Средносрочни стратегически планове за развитие на дейността на трансграничната
мрежа на заинтересованите страни, както и чрез относимите към дейността
допълнителни разпоредби, правилници и др., които следва текущо да се свеждат до
знанието на всички Участници.







