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ОТНОСНО: Участие на Община Смолян като партньор в проектно предложение “Адаптация 
към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To Climate 

Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ III.  с водещ 

партньор Община Чита Ди Кастело, Италия.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Програма УРБАКТ III 2014-2020 е една от програмите на Европейския съюз за 
сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти в 

сферата на устойчивото интегрирано градско развитие. В рамките на специфични градски 

мрежи, партньорите са поканени съвместно да разработват прагматични решения на основни 

градски проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични 

решения чрез холистичен подход. По този начин се повишава ефективността на регионалната 
политика и политиката на сближаване. Програмата обхваща територията на всички 28 

държави-членки на Европейския съюз, както и две страни-партньори: Норвегия и Швейцария. 
Всички дейности по програмата се извършват в рамките на специфичен инвестиционен 

приоритет от тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 
публична администрация“ чрез единствена Приоритетна ос – „Популяризиране на 
интегрираното устойчиво градско развитие“. 

Настоящето проектно предложение, озаглавено  “Адаптация към климатичните 
промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To Climate Change For Future 

Proofing Towns) с акроним AdapTOwn е насочено към насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата, превенция и управление на риска. Партньорите ще формират Мрежа 
за планиране на действията, за да разработят Интегрирани планове за действие за адаптация 
към климатичните промени. Мрежата ще се състои от средни по големина градове, които ще 
трябва да интегрират политики по приспособяване към климатичните изменения към своите 
институционални дейности. Предизвикателството, на което се обръща внимание е 
нарастващата вероятност от екстремни метеорологични събития и следователно от 
необходимостта местните администрации да са подготвени стратегически за такава тенденция.  
В рамките на проект AdapTOwn партньорите ще използват Мрежата за разработване на 
интегрирани планове за адаптиране към климата като способ за взаимно обучение, включване 
и участие на всички заинтересовани страни. Смолян, редом с останалите шест града. 

Водещ партньор по проекта е Община Чита Ди Кастело, Италия, следвани от още шест 
европейски общини:     Бидгошч (Полша), Льорах (Германия), Лорка (Испания), Паневежис 
(Литва), Смолян (България), Сигишоара (Румъния). С три от общините: Чита Ди Катело, 

Льорах и Сигишоара, Смолян вече има успешно изпълнен проект - MUSTER (2017г.), по 

програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“. Примомняме, че в рамките на този проект бе 



подписан Меморандум за сътрудничество, който бе приет с Решение на Общински съвет – 

Смолянс №273 от 20. 10. 2016г. Именно вследствие изминалото ефективно сътрудничество и 

намеренията, приети с Меморандума, Община Чита Ди Кастело отправи покана за участие  
към Община Смолян в новосформиращата се Мрежа от градове по проект AdapTOwn.  

Амбицията на AdopTOwn е да интегрира адаптацията в ежедневното функциониране на 
общинските администрации. Очаква се, че европейските фондове през периода 2021 - 2027 г. 
за научноизследователска и развойна дейност („Хоризонт 2020“, Структурни фондове), за 
устойчива на климата инфраструктура (транспорт, енергетика, водоснабдяване) и устойчиво 

селското стопанство (PAC) ще бъдат от решаващо значение за преодоляване на пропастта 
между това, което местните администрации могат да направят със собствените си ресурси и 

мерките, които трябва да бъдат налагани относно изменението на климата като сериозна 
заплаха за населените места. Поради това, администрациите на градовете е необходимо да 
бъдат стратегически подготвени и със съответния експертен капацитет, с цел да осигурят 
усвояване на финансовите възможности, които ще им бъдат предоставени за борба с 
климатичните промени.  

При одобрение проектът ще стартира в подготвителна фаза на 2ри септември 2019г., 
като в рамките на 1 година консорциумът ще има задача да подготви проектът за 
последващата фаза на изпълнение, с продължителност 2 години. Програмата се финансира 
85%  от фонда за Регионално развитие и 15% национално съ-финансиране.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 и ал. 2 и Глава осма чл. 

59, 60 и 61 от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното:   

                                                  Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да участва като партньор в 
проект “Адаптация към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ 

(Adaptation To Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по 

програма УРБАКТ III с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, Италия  
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подготви необходимата документация за 

участие в проекта.  
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