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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТНОСНО: Сключване на споразумение за сътрудничество между Община Смолян
и град Мичуринск, Русия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През месец октомври 2017г. бе започната комуникация между Община Мичуринск
и Община Смолян във връзка с възможно осъществяване на побратимени отношения.
Мичуринск е вторият по големина град в Тамбовска област. През 2003 г. с
постановление на Президента на Руската федерация град Мичуринск получи статут на
научен град на Руската федерация. Днес това е единственият научен град (наукоград) в
Русия, който има аграрна насоченост. Основната задача на научния град е да провежда
комплексни фундаментални и приложни изследвания в областта на генетиката, селекцията,
биотехнологиите, физиологията, биохимията, екологията, плодовите и зеленчуковите
култури, разработването на ефективни екологично безопасни производствени технологии,
дългосрочно съхранение, транспорт и създаване на нови видове храна за здравето,
терапевтични и профилактични, функционални и други цели, развитие на новаторска
инфраструктура и подготовка на високо-квалифицирани кадри.
Вследствие на това, през месец декември 2017г. в град Смолян се осъществи среща
между кмета на Смолян и кмета на Община Мичуринск, на която бе дадено началото на
сътрудничеството между двете общини. Като продължение на тази инициатива в периода
05-10.05.2018г делегация от град Мичуринск, включваща представители на Община
Мичуринск, OOO „Нефтемаш-Сервиз - Диверсифицирано предприятие за производство на
нефтено оборудване - Урал, Кочетовска школа за изкуства и Мичуринския държавен
аграрен университет, бяха на посещение в Смолян .
По време на тези визити, бяха
обсъдени възможностите за официално
побратимяване между двата града, основаващо се на принципите на равенството и взаимна
полза, обмен и сътрудничество в различни форми и сфери като икономика, търговия, наука

и технологии, култура, образование, туризъм и други. Като перспективите на това
споразумение засягат възможностите за партньорство и взаимодействие с местната
администрация на града, и с Мичуринския аграрен университет в помощ на развитието на
земеделието в района и отглеждането на алтернативни култури.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 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 сключи
споразумение за сътрудничество с град Мичуринск, Русия

2.

Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише документите по
споразумението.

Приложение: Споразумение за установяване на партньорски отношения между Община
Смолян и Мичуринск - Наукоград на Русия (Руска федерация).
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