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MUSTER – СТАРТИРАЩА СРЕЩА
MUSTER (Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие) е проект
по Програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ на Европейската комисия, Направление 2
„Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка 2.2 – „Мрежи от градове“. От м.
септември 2015г. до м. август 2017г. пет града – Чита ди Кастело (Италия), Жуи Ле Тур
(Франция), Льорах (Германия), Сигишоара (Румъния), Смолян (България) и Агенция
Практикал Утопия (Италия) ще работят съвместно, за установяване на общи сфери на
интерес и за изграждане на платформа за дългосрочно сътрудничество между петте местни
правителства. Програмата за градовете 2014 – 2020 на Европейската комисия представлява
обща рамка с обединяваща функция за изпълнението на тези цели.
Чрез тези срещи партньорите ще се запознаят със състоянието на градовете, участващи в
проекта, в частност със специфичните иновативни форми на гражданско участие, избора на
действия за съвместна дейност и постепенното формиране на една трайна мрежа.
Основите за това са някои вече съществуващи сътрудничества, сходството в проблемите, с
които градовете трябва да се справят и силната европейска отдаденост на всички
партньори.
1ва Среща - Чита ди Кастело, Италия
Първата среща по проекта MUSTER се
проведе на 16 – 18.10.2015г. В град Чита ди
Кастело, Италия.
Делегациите, които взеха участие, се състояха
от следните представители: Енрико Карлони Зам. кмет по икономическото развитие, Анна
Каньони – Началник на кабинета, Джани
Чиасерини – служител на Община Чита ди
Кастело, Моник Кавалиер – зам. кмет по
устойчивото развитие, Сандрин Фоке – зам.
кмет
по
културните
и
международни
отношения, Аликс Адам – експерт по устойчиво
развитие на Община Жуи Ле Тур, Майкъл
Уилке – зам. кмет по околната среда и
климата, Брита Щауб-Абт – Директор на
дирекция към Община Льорах, Хуан Федор
Паску – експерт по историческото наследство
на Община Сигишоара, Ефтима Петкова и
Сийка Табакова – съотв. директор и експерт по
икономическо развитие и международни
проекти към Община Смолян и Карл-Людвиг
Шибел – координатор, Мария Гуриери –
Началник на кабинета и Джулия Джиоли –
служител проекти на Агенция Практикал
Утопия.

Акценти:
Първият акцент на срещата бе лекция,
изнесена от Алберто Громан – Професор
по
История
на
икономиката
към
Университета в Перуджа, сутринта на
16.10.2015г. Той говори за централната
роля, която градовете имат за развитието
на Европа от средните векове до днес и
обратното - за ролята на Европа за
градския напредък.

“Градовете са мястото, където живее духа
на Европа“, според проф. Громан. От
историческа гледна точка те процъфтяват
като обменят опит едни с други. Тази
обмяна продължава и днес да бъде от
изключително важно значение, особено за
малките и средните по размер градски
центрове,
за
насърчаването
и
гарантирането на социални и икономически
нововъведения и доброто обслужване на
своите граждани.
Следобедната
сесия
събра
заинтересованите страни от Чита ди
Кастело и делегациите на дискусия във
формат „световно кафене“ около две
тематични кръгли маси:
 Култура и туризъм (Сигишоара) и
Интегрирано планиране и участие (Смолян
и Чита ди Кастело)
 План 21 (Жу Ле Тур) и Енергийна и
климатична политика (Льорах).
Кръглите маси се радваха на активно
участие
и
голям
интерес
от
заинтересованите страни на Чита ди
Кастело.

Заключения:
На заключителната сесия в събота сутрин
делегациите дадоха оценка кои сфери на
дейност могат да станат част от общата
платформа на петте града. Първа точка в
списъка несъмнено е темата за участието.
Делегациите се съгласиха, че това е
въпрос от общ интерес и Льорах, като
домакин
на
следващата
среща,
е
изключително подходящо място, имайки
предвид,
предстоящия
старт
за
изработване на обща визия за града в
рамките на процес с широко участие, през
м. януари 2016г. Това разбира се, не
изключва
възможността
за
открити
дискусии по други теми от общ интерес,
като култура, туризъм, икономическо
развитие, енергия, мобилност и т.н., които
биха могли да станат елементи на една
обща платформа за сътрудничество.

Сутрешната сесия на 17.10.2015г., събота,
бе поле на дебати между участниците в
срещата и три гимназиални класа по две
теми – паричния съюз и бъдещето на
общата валута - еврото, и миграционната
политика и по-точно как потока от бежанци
засяга градовете, участващи в дебата.
Оживеният дебат приключи по обед, тъй
като учениците трябваше да посетят
учебните си занятия, а партньорите на
проекта да приключат първата си среща.
2ра среща на проекта MUSTER в Льорах, Германия
Втората среща на партньорите по проекта MUSTER ще се проведе на 18 – 20 февруари в Льорах,
Германия. Градът, който се намира в граничния регион на Германия, Франция и Швейцария, от
много години прилага напреднала енергийна и климатична политика и е на път да започне нов
проект с гражданско участие „Да проектираме Льорах заедно“, след първия такъв през 1995г.
Опитът на Льорах ще служи за пример в дискусията, озаглавена „Напреднали решения за местното
устойчиво развитие“.
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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация
се носи от авторите и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейската общност. Европейската
комисия не е отговорна за използването на
информацията, съдържаща се в публикацията.

