Меморандум на Разбирателството
между градовете
Чита ди Кастело, Жу ле Тур, Льоррах,
Сигишоара и Смолян
ЦЕЛ
Планиране и изпълнение на дейности и действия в контекста на уместни
национални и Европейски програми.

ПОДПИСАНО ОТ
Град Чита ди Кастело, представен от Г-н Лука Секонди, Заместник Кмет
Град Жу ле Тур, представен от Г-жа Сандрин Фоке, Заместник Кмет
Град Льоррах, представен от Д-р Михаел Вилке, Заместник Кмет
Град Сигишоара, представен от Г-н Тот Тивадар, Заместник Кмет
Град Смолян, представен от Г-н Николай Мелемов, Кмет

В РАМКИТЕ НА
Проект МУСТЕР, Многостепенно управление за Интегрирано и Устойчиво
Регионално развитие
Програма, ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Въведение
Градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льоррах
(Германия), Сигишоара (Румъния) и Смолян (България) от м. Септември 2015г.,
в рамките на

програма „Европа за гражданите“ са партньори по проект

МУСТЕР- Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално
развитие. Настоящият Меморандум на разбирателството (МР) цели да
определи рамката и да постави основите на бъдещи инициативи и дейности
между включените градове по обсъдените по време на срещите въпроси или по
евентуални бъдещи теми, които представляват взаимен интерес.
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Градовете от проект МУСТЕР смятат, че междуобщинското сътрудничество е
необходимо с цел укрепване на отделните мерки и политики за интегрирано
устойчиво местно развитие и съвместни усилия за обмен на информация,
взаимна подкрепа и общи действия.

Цел
Определянето на обхвата от дейности, свързани с темите от общ интерес в
контекста на устойчивото развитие, ще послужи като рамка за планиране и
изпълнение на дейности между градовете и извън рамките на проект
МУСТЕР - по всяка вероятност в контекста на съответните национални и
Европейски програми.

Обхват
Настоящият Меморандум е израз на намерението на градовете от МУСТЕР за
бъдещи дейности и действия като мрежа от градове в духа на създадената от
Комисията програма „Европа за гражданите“. Меморандумът е ясен израз на
волята на подписалите го страни; съвместните дейности, предложени от една
или повече страни, ще бъдат обект на оценка и одобрение от всеки един град,
който е партньор по проекта.

Описание на проекта
По време на срещите на градовете от проект МУСТЕР, темите касаещи
интелигентни политики по отношение на климата и енергийната ефективност,
устойчива мобилност, култура, туризъм, градско развитие и социално
сближаване се откроиха като области на съвместен интерес. Възможна рамка, в
която градовете партньори биха могли да

планират и извършват бъдещи

дейности идва в резултат на „Карта на добрите практики в МУСТЕР
градовете“, която разработваме заедно чрез презентации, семинари и
посещения на място по време на срещите ни по проекта.
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Роли и отговорности
Страните се ангажират да:
o оценят подходящо всички предложения, които са представени от някоя
от страните
o вземат навременни решения и да предприемат действия, така че да не
възпрепятстват развитието на предложенията
Управленска структура
Всяка страна участва в мрежата в зависимост от решенията, взети от съответния
компетентен орган на нейното управление. Комуникацията, споделянето на
информация и процесът на консултиране се осъществяват с помощта на
Practical Utopias Agency - партньор координатор по проект МУСТЕР.

Изменение или прекратяване
Настоящият МР може да бъде променян по всяко време чрез писмено и
взаимно съгласие между страните. Меморандумът може да бъде прекратен от
всяка една от страните на базата на писмено уведомление до останалите
страни.
Подписали
Град Чита ди Кастело, Г-н Лука Секонди, заместник-кмет
Град Жу ле Тур, Г-жа Сандрин Фоке, заместник-кмет
Град Льоррах, Д-р Михаел Вилке, заместник-кмет
Град Сигишоара, Г-н Тот Тивадар, заместник-кмет
Град Смолян, Г-н Николай Мелемов, Кмет
Смолян, 23 юни, 2017
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