
MEMORANDUM D'INTESA 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

СКЛЮЧЕН МЕЖДУ 
TRA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, REPUBBLICA 

ITALIANA 

АВТОНОМНА ОБЛАСТ ТРЕНТО, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

REGIONE DI SOFIA, REPUBBLICA DI BULGARIA 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

COMUNE DI SOFIA, REPUBBLICA DI BULGARIA 



Автономна Област Тренто, представена 

от своя Президент Лоренцо Делай, 

Софийска Област, представена от 

Областния управител Красимир Живков 

и Столична община, представена от 

кмета г-жа Йорданка Фандъкова, оттук 

нататък наричани "Страни"; 

вземайки предвид взаимния 

интерес за задълбочаване на вече 

съществуващите връзки на приятелство и 

сътрудничество; 

отчитайки общата воля на 

Страните да подновят сътрудничеството 

си започнато през 2003 г., в области от 

общ интерес, като производството на 

енергия от възобновяеми източници, 

енергийна ефективност и технологии за 

опазване на околната среда като цяло, 

както и други дейности със социален, 

културен, търговски и туристически 

характер, както и в областта на 

обучението и информационния обмен; 

определяйки общите цели, 

насочени към развитие на 

горепосочените дейности, давайки 

предимство на възможностите за 

инвестиране, укрепвайки и 

консолидирайки по-този начин 

сътрудничеството им; 

La Provincia Autonoma di Trento, 

rappresentata dal Suo Presidente, Lorenzo 

Dellai, la Regione di Sofia, rappresentata dal 

Suo Governatore Krassimir Zhivkov е il 

Comune di Sofia rappresentato dal Suo 

Sindaco, Yordanka Fandakova, da ora in 

avanti denominati le Parti"; 

visto il reciproco interesse ad 

approfondire i gia esistenti legami di 

amicizia е cooperazione; 

considerato il desiderio delle Parti di 

rinnovare la collaborazione gia attivata nel 

2003, in aree di comune interesse quali la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, 

l'efficienza energetica е le tecnologie 

ambientali in genere, nonche altre attivita di 

carattere sociale, culturale, commerciale, 

turistico, formativo е di scambio 

d'informazioni; 

individuate le comuni finalita 

indirizzate a promuovere le attivita sopra 

descritte, е a favorire le opportunity di 

investimento, cosi rafforzando е 

consolidando i rapporti di collaborazione; 

при пълно зачитане на nel pieno rispetto degli ordinamenti е 



нормативните уредби и 

законодателството в съответните им 

страни, на международните задължения, 

както и на задълженията, произтичащи от 

общото членство в Европейския съюз 

се договарят, както следва: 

Член 1 

Страните ще си сътрудничат в областта 

на възобновяемите енергии, енергийната 

ефективност, устойчивото развитие, като 

за целта се задължават да лансират и 

подписват оперативни програми (За 

италианската страна при спазване на 

процедурите, предвидени в член 6, 

алинея 2 от Закон №131/2003), 

развивайки специфични инициативи в 

горепосочените области, с включването 

на различни агенции, органи, частни 

фирми и асоциации, когато това е 

необходимо. Действащите договорености 

ще бъдат насочени към: 

а) Разработване на институционални и 

икономически проекти за сътрудничество, 

с цел насърчаване на създаването на 

съвместни дружества и смесени 

предприятия и обмен на добри практики и 

информация в области, считани от общ 

интерес; 

delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, 

degli obblighi internazionali, nonche dei 

vincoli derivanti dalla comune appartenenza 

all'Unione Europea 

concordano quanto segue: 

Art.l 

Le Parti svilupperanno la collaborazione nel 

settore delle energie rinnovabili, 

deU'efficienza energetica, della sostenibilita; 

alio scopo s'impegnano a promuovere е a 

stipulare programmi operativi (per la parte 

italiana sottoposti alle procedure previste 

dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 

131/2003) attivando iniziative specifiche 

nei campi sopra indicati con il 

coinvolgimento di Enti, Organismi, imprese 

private ed Associazioni ove necessario. Le 

intese operative saranno finalizzate a: 

a) Sviluppare progetti di collaborazione 

istituzionale ed economica anche nella 

prospettiva di promuovere la 

costituzione di joint venture е societa 

miste е lo scambio di buone pratiche е 

informazioni nei settori ritenuti di 

interesse comune; 

б) Насърчаване на професионалното b) Promuovere programmi di formazione 



обучение в посочените по-горе области, 

определяйки тези сфери като 

приоритетни. 

в) Задълбочаване на познанията за 

техните култури, включително по 

отношение на популяризирането и 

нарастването на значимостта на 

художественото културно и 

артистичното наследство на територията, 

чрез организиране на мероприятия в 

областта на изкуството, семинари и 

други инициативи. Горепосоченото, 

също така с оглед на кандидатурата на 

град София и на Венеция Североизточен 

регион (което включва наред с други и 

автономна провинция Тренто) за 

Европейски столици на културата през 

2019 год. 

Член 2 

Страните ще поставят особен акцент 

върху проблематики, свързани с 

икономическо-търговското развитие и 

подкрепата за малки и средни 

предприятия, давайки приоритет на 

следните действия: 

а) Идентифициране и насърчаване на 

смесени предприятия между малки и 

средни предприятия (съвместни 

предприятия - joint ventures), както и 

стратегически съюзи, включително за 

professionale prioritariamente nei settori 

sopra citati; 

c) Approfondire la conoscenza delle 

rispettive culture, anche per quanto 

riguarda la promozione е la 

valorizzazione dei rispettivi patrimoni 

artistici, culturali, del territorio, 

attraverso l'organizzazione di 

manifestazioni artistiche, seminari o altre 

iniziative. Cio anche nella prospettiva 

della candidatura a Capitali Europee 

della cultura 2019 di Sofia е di Venezia 

Nord Est (che vede coinvolta tra gli altri 

la Provincia Autonoma di Trento). 

Art.2 

Le Parti porranno particolare attenzione alle 

problematiche di sviluppo economico-

commerciale е di sostegno alle piccole е 

medie imprese, dando il maggior rilievo 

possibile alle seguenti azioni: 

a) Identificare е favorire la possibility di 

societa miste, fra piccole е medie imprese 

(joint ventures) е alleanze strategiche, 

compresi trasferimenti di tecnologie е 

assistenza tecnica; 



трансфер на технологии и техническо 

обслужване; 

б) Съдействие, чрез съответните им 

организации, на малките и средни 

предприятия, които искат да развиват 

икономически дейности, на територията 

на автономната провинция Тренто и в 

Софийска Област, предоставяне на 

пазарна информация и реални услуги за 

интернационализация на предприятията; 

в) Участие в съвместни промоционални 

дейности, като работни срещи, семинари, 

търговски мисии и панаири, с цел 

стимулиране на икономическите и 

предприемаческите възможности в 

Автономна област Тренто, Софийска 

област и Столична община, които са 

взаимноизгодни. 

Сектор "Институционално 

сътрудничество": 

1. Насърчаване на възможни проекти за 

сътрудничество и обмен на опит и 

добри практики за управление и 

планиране на публичните политики 

(обществен сектор), особено по 

отношение на запазване на 

населението в планинските и 

труднодостъпните зони. 

2. Създаване на условия за увеличаване 

b) Assistere, attraverso le rispettive 

organizzazioni competenti, le piccole е 

medie imprese che intendano svolgere 

attivita economiche nella Provincia 

autonoma di Trento е nella Regione di 

Sofia, fornendo informazioni di mercato 

е servizi reali per 

I'internazionalizzazione; 

c) Impegnarsi in attivita promozionali 

congiunte, quali workshop, seminari, 

scambi, missioni е fiere commerciali, 

alio scopo di stimolare opportunity 

economiche е imprenditoriali nella 

Provincia Autonoma di Trento, nella 

Regione di Sofia е nel Comune di Sofia 

reciprocamente vantaggiose. 

Settore della "collaborazione 

istituzionale": 

1. Promuovere possibili progetti di 

collaborazione е lo scambio di 

esperienze е buone pratiche di gestione е 

pianificazione delle politiche pubbliche, 

con particolare riguardo al 

mantenimento della popolazione in zone 

montane е di difficile accessibility. 

2. Creare le condizioni per aumentare la 



на капацитета при планиране и 

разработване при участието на 

български институции в европейските 

търгове. 

3. Анализ на модела на публично-

частното партньорство, 

разпространен в автономната област 

Трентино и потенциалното му 

приложение в публичната 

администрация в България. 

Сектор "Енергетика и околна среда": 

1. Насърчаване на обмена на опит и 

добрите практики в регионалната 

политика, с фокус върху енергийното 

планиране, рационалното и устойчиво 

използване на източниците на 

енергия, от гледна точна на опазване 

и защита на околната среда. 

2. Насърчаване на научните изследвания 

между центрове за научни 

изследвания на страните и на 

институционалното сътрудничество 

за пренасяне на територията на 

конкретни инициативи, насочени към 

енергийната ефективност. 

3. Насърчаване на управлението на 

интегриран воден цикъл, събиране и 

преработка на отпадъци, с цел 

постигане на конкретно подобрение 

capacita di pianificazione е 

progettazione relativa alia partecipazione 

di bandi europei da parte delle istituzioni 

bulgare. 

3. Analisi del modello di partecipazione 

pubblico-privata diffuso in Trentino е 

della loro potenziale applicazione nelle 

amministrazioni pubbliche bulgare. 

Settore "energia е ambiente": 

1. Promuovere lo scambio di esperienze е 

buone pratiche nel campo delle politiche 

territoriali incentrate sulla pianificazione 

energetica е l'utilizzo razionale е 

sostenibile dal punto di vista ambientale 

delle fonti di generazione di energia. 

2. Promuovere la ricerca scientifica tra i 

rispettivi centri di ricerca е la 

collaborazione istituzionale per il 

trasferimento sul territorio di concrete 

iniziative volte all'efficienza energetica. 

3. Promuovere la gestione del ciclo 

integrato delle acque, la raccolta е lo 

smaltimento dei rifiuti, con l'obiettivo di 

un concreto miglioramento 



на околната среда, съчетани с 

възможност за производство на 

енергия. 

dell'ambiente abbinato alia possibile 

produzione di energia. 

4. Запазване на фокуса върху 

хидроенергийния сектор в частност, 

водноелектрически централи от 

руслов тип, капитализирайки 

българския опит, придобит по река 

Искър и насърчавайки оценителния 

процес, насочен към оползотворяване 

на енергийния потенциал на река 

Адидже. 

Сектор "Селско стопанство и 

туризъм": 

1. Насърчаване на развитието на 

биологичното планинско земеделие, с 

популяризиране на кооперативния 

модел по начина, прилаган в 

Трентино, с проучване на 

възможностите как този модел може 

да се интерпретира на българска 

територия, с участието на 

изследователски центрове и 

институции от сектора на съответната 

територия. 

2. Насърчаване на развитието на 

селското стопанство и интегрираният 

туризъм на базата на разработения 

модел на селски туризъм в Трентино. 

4. Mantenere un importante focus sul 

comparto idroelettrico ad acqua fluente, 

valorizzando l'esperienza bulgara sul 

fiume Iskar е promuovendo un percorso 

valutativo teso alia valorizzazione del 

potenziale energetico del fiume Adige. 

Settore "Agricoltura е turismo": 

1. Promuovere Г agricoltura biologica di 

montagna con la promozione di un 

modello cooperativo cosi come 

implementato in Trentino, valutando 

come tale modello possa essere 

reinterpretato sul territorio bulgaro 

coinvolgendo i centri di ricerca е le 

istituzioni di settore dei rispettivi 

territori. 

2. Promuovere lo sviluppo dell'agricoltura 

integrata al turismo sulla scorta del 

modello agrituristico sviluppato in 

Trentino. 



Член 3 

Страните ще имат грижата за 

разпространението и лансирането на 

настоящия Меморандум, на 

предвидените в него възможности, 

гарантирайки изпращането на регулярна 

и систематична информация към своите 

представителства на място, относно 

планираните от страните инициативи, с 

цел насърчаване на участието на 

заинтересовани лица от област Тренто и 

от българска страна. 

Член 4 

Страните ще назначат съвместна 

Работна група за мониторинг и 

подпомагане на последователното 

изпълнение на Меморандума, като 

предприемат всички необходими стъпки, 

за да: 

1. Оценява напредъка на целите на 

Меморандума и ръководи неговите 

стратегии; 

2. Дава препоръки за насърчаване на 

развитието на междурегионалните 

отношения. 

3. Всички разходи, свързани с 

изпълнението на дейностите, 

предвидени в Меморандума, 

включително тези, свързани с 

организацията на работните групи, 

Art.3 

Le Parti prowedono alia diffusione е 

promozione del presente Memorandum, 

delle opportunity in esso contenute, 

garantendo una regolare е sistematica 

informativa alle rispettive Rappresentanze in 

loco sulle iniziative programmate dalle Parti, 

al fine di promuovere la partecipazione di 

soggetti interessati trentini е bulgari. 

Art.4 

Le Parti nomineranno un Gruppo di Lavoro 

congiunto per monitorare е favorire la 

progressiva attuazione del Memorandum 

adottando le opportune iniziative per: 

1. Valutare l'avanzamento del 

Memorandum е guidarne le strategie; 

2. Adottare raccomandazioni intese a 

promuovere lo sviluppo di rapporti 

interregionali; 

3. Gli eventuali costi relativi 

all'attuazione delle attivita' previste nel 

Memorandum, inclusi quelli legati alia 

organizzazione dei Gruppi di Lavoro, 

troveranno - per quanto attiene alia 



що се отнася до Автономна област 

Тренто - ще бъдат покрити от 

годишния бюджет на Автономна 

област Тренто, без това да води да 

създаване на нови или по-големи 

финансови тежести за държавата. 

Provincia autonoma di Trento -

copertura nel bilancio annuale della 

Provincia autonoma di Trento, senza 

generare nuovi o maggiori oneri per lo 

Stato. 

Член 5 

Настоящият Меморандум за 

сътрудничество може да бъде променен в 

контекса на становищата, изразени от 

съвместната Работна група след общо 

предварително писмено съгласие на 

страните и чрез процедури, подобни на 

тези приложени за одобрение на 

настоящия меморандум, съгласно чл. 6, 

параграф 2 от Закон № 131/2003. 

Art.5 

И presente Memorandum d'lntesa potra 

essere modificato, anche alia luce di 

valutazioni espresse del Gruppo di Lavoro 

congiunto, previo comune assenso scritto 

delle Parti е attraverso procedure analoghe a 

quelle seguite per l'approvazione del 

presente Memorandum, ai sensi dell'art. 6, 

comma 2 della legge 131/2003. 

Член 6 

Страните имат право да се откажат от 

настоящия Меморандум след 

представяне на мотивирано предизвестие 

в писмена форма. 

Член 7 

Настоящият Меморандум за 

сътрудничество, с който се подновява и 

разширява подписаният от страните на 

дата 7 юли 2003 година, ще влезе в сила 

от датата на подписването му от страните 

и ще е валиден за срок от 3 /три/ години. 

Art.6 

Е' facolta delle Parti recedere dal presente 

Memorandum dando preawiso scritto 

motivato. 

Art. 7 

II presente Memorandum d'lntesa, che 

rinnova ed amplifica quello gia sottoscritto 

dalle Parti il 7 luglio 2003, entrera in vigore 

dalla data della sottoscrizione delle parti е 

avra valore per un periodo di 3 (tre) anni. 



Член 8 Art. 8 

Настоящият Меморандум за И presente Memorandum d'Intesa е redatto 

сътрудничество е съставен в три in tre originali per ciascuna lingua, italiana е 

оригинала, един италиански и два bulgara, ciascun testo facente fede. 

български, като двата текста- италиански 

и български са равностойни. 

Подписано в на Firmato а il 

Per la Provincia Autonoma di Trento / За Автономна Област Тренто 

I II Presidente / Президент 

Lorenzo Dellai / Лоренцо Делай 

чадд^ 
Per la Regione di Sofia / За Софийска Област 

II Governatore / Областен управител 

Krassimir Zhivkov / Красимир Живков 

Per il Comune di Sofia / За Столична Община 

D Sindaco / Кмет 

Yordanka Fandakova / Йорданка Фандъкова 

in 


