ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ
ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТНА МРЕЖА
“Силистра – Кълъраш: Европейска дестинация”
I. Увод
Това Общо споразумение между подписващите страни от региона Силистра,
България, и Кълъраш, Румъния е признание за трайно установеното сътрудничество
помежду ни и документира нашия ангажимент за по-нататъшно укрепване и развитие
на партньорство ни.
II. Намерение на споразумението
Документът взема под внимание нашия взаимен интерес за развитието на
алтернативния туризъм, като част от регионалния просперитет, както и за опазването
на околната среда за следващите поколения.
В същото време Споразумението урежда взаимоотношенията между подписващите
страни и координира съвместните ни усилия за промоциране на туристическия
имидж и насърчаване на устойчивото развитие на общия ни трансграничен регион.
III. Целеви области на споразумението
За да се постигне описаното по-горе намерение, всички подписали се заявяват, че:
1) Учредяват съвместната мрежа „Силистра – Кълъраш: Европейска дестинация” в
резултат от изпълнението на проекта „Една трансгранична зона – една европейска
дестинация”, финансиран по Програмата за трансранично сътрудничество
Румъния - България 2007-2013;
2) Мрежата обединява представители на всички заинтересовани страни от
региона: власти, фирми и организации, предлагащи туристически услуги,
журналисти, неправителствени организации и физически лица, и приветства
всички други страни, които са готови да допринесат за икономическото развитие
на трансграничния регион Силистра - Кълъраш;
3) Те се съгласяват да участват във всички съвместни дейности, насочени към
проектиране и изпълнение на съвместни трансгранични политики за развитие на
алтернативния туризъм;
4) Те заявяват, че ще следват европейските хоризонтални политики при
планирането и разработването на бизнес дейности, така че регионалните
хабитати и водите на река Дунав да останат чисти и защитени;
5) Те се съгласяват профилите на организациите им да бъдат публикувани на
уебсайта www.cbctourist.eu, както и да предоставят при искане друга
професионална информация, насочена към туризма.
IV. Управление
Всяка страна определя по един представител, отговорен за функционирането на
мрежата.
Тези представители отговарят за общите практически аспекти на сътрудничеството,
координират проектната информация и предлагат професионална помощ при
необходимост.

