
  
 
 

 

Приключи втората среща по проект SmartImpact на Община Смолян 

 

На 17-18 октомври 

2016г. в Стокхолм се проведе 

втората работна среща по 

проект SmartImapact, 

програма URBACT III на 

Община Смолян на тема 

„Регламенти и стимули“. На 

срещата присъстваха 

представители на всяка една 

от десетте общини партньори 

по проекта, а водещи на 

дискусиите бяха главният експерт по проекта Аланус фон Радецки  - Фраухофер Институт, 

Щутгарт, Германия и проф. Хайко Роел – Университет „Алберт Людвигс“, Фрейбург. Обсъдени 

бяха начините за прилагане на интелигентни решения в градовете посредством използването 

на регламенти и стимули, т.е. как местните власти могат да налагат местни законови решения, 

подпомагащи политиката за интелигентно развитие. По време на една от най-съвременните 

форми на дискусия, нар. „световно кафене“, представителите на Община Смолян  имаха 

възможност да разгледат добрите практики на партньорите, както и да участват в проучване на 

нови начини за налагане на интелигентни политики посредством стимулиране на 

заинтересованите страни и създаване на подходящи регламенти.  

Партньорите по проекта имаха уникалния шанс да вземат участие в международната 

конференция „Устойчиво строителство“, която се проведе в същия период в Конгресния център 

на Стокхолм и която събира всички, работещи в сферата на устойчивостта в недвижими имоти, 

архитектура, строителство и градоустройство, като дискутираха в рамките на осем кръгли маси 

на различни теми проблеми от разнороден характер по отношение на устойчивото развитие. 

Представителите на Община Смолян, част от екипа по проекта, г-н Марин Захариев и г-жа 

Надежда Фотева-Милева, и г-н Таньо Караманолов и инж. Мариян Николов – като 

представители на местната УРБАКТ група, бяха включени в кръгли маси на теми „Как да 

интегрираме интелигентни решения от различни проекти в основната дейност на градовете, 

така че те да бъдат застъпени в основната им дейност“ и „Как можем да постигнем пълна 

енергийна ефективност при обновяване на жилищните сгради“.  

Община Смолян вече прилага някои интелигентни решения в новите си проекти, като нейна 

основна цел остава намирането на източници за финансиране на иновативни дейности, 

включени в политиката на общината за устойчиво развитие. 


