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Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция
2014-2020.
Дата: 26.04.2017 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предстоящо обявяване на тръжна процедура за възлагане на Проучване
„Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучване "Местни области с традиционна кухня
в Област Хасково" по проект No CB005.1.23.017 с наименование на български език „Виртуална
кухня Марица - Мерич“ (и наименование на английски език „Virtuial Maritza - Merich Cuisine“)
съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-61/20.03.2017, РСО „Марица“
в качеството си на Възложител извършва пазарно проучване за изпълнението на
горепосочените услуги.
Услугите, за които РСО „Марица“ провежда пазарното проучване са:
1. Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“. Проучването следва да се
фокусира върху събирането на информация и други релевантни данни относно
традиционната регионална кулинарна култура и традиционната кухня за всички 11
общини в Област Хасково. Събраната информация следва да бъде свързана с
традиционната българска кухня в Област Хасково и да се асоциира с историята,
обичаите и традициите. Събраната информация може да включва и снимки. Крайният
продукт на проучването ще представя информация за регионалната кулинарна култура
и типични рецепти за Област Хасково. Минимум 20 рецепти следва да бъдат събрани.
Крайният продукт е на български език, минимум 50 страници, формат А4.
2. Проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково". Целта на
проучването е да покрие всички заведения за хранене включени в Регистър на
заведенията за хранене в Област Хасково идентифицирани като: ресторанти, заведения
за бързо обслужване и кафе сладкарници. Като краен продукт проучването следва да
представи събраната информация и други релевантни данни за заведенията за хранене
в Област Хасково, които предлагат традиционна кухня. Целта е да се проучи кои са найтърсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в Област
Хасково. Като резултат от проучването се очаква да се обособят местни области с
традиционна кухня в Област Хасково. Крайният продукт трябва да бъде на български
език, минимум 78 страници, формат А4.
Крайните продукти трябва да отговарят на изискванията за комуникация и
визуализация съгласно Анекс 10 Наръчник за комуникация и визуализация по „Програма за
трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.“ по линия на
Настоящият документ е осъществен с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП
България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на Регионално Сдружение на Общините „Марица“ и по никакъв начин не отразява позицията на
Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.
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Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) към Наръчник за изпълнение на проекта
по Първата покана за набиране на проекти, No 2014TC16I5CB005-2015-1.
За да преценим дали отговаряте на изискванията, моля попълнете следната таблица:

Сфери на работа

Релевантен опит

Предложение за
изпълнение на
задачата /етапи,
срок за
изпълнение,
екип/

Предложение за
цена

Моля, да изпратите отговор на настоящото пазарно проучване за изпълнението на
горепосочените услуги не по-късно от 28.04.2017 г. като използвате една от опциите:
- На e-mail адрес maritza@maritza.info;
- На факс 038/664869;
- В офиса на РСО „Марица”: 6310 Клокотница, Бизнес Инкубатор, РСО „Марица” (от 8:30
до 17:30);
- По поща или куриер на адрес: 6310 Клокотница, Бизнес Инкубатор, РСО „Марица”
(важи датата на пощенското клеймо/датата на куриерската товарителница).

С уважение,
Райна Йовчева
РСО „Марица“

Настоящият документ е осъществен с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП
България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на Регионално Сдружение на Общините „Марица“ и по никакъв начин не отразява позицията на
Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

