
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА MUSTER  

 

Община Смолян работи съвместно с още четири общини: Чита ди Кастело(Италия) – 

водещ партньор, Жу ле Тур(Франция), Сигиошара (Румъния) и Льоррах (Германия)   по 

проект MUSTER «Многостепенно управление за интегрирано устойчиво регионално 

развитие“ по програма „Европа за гражданите”.  

 

Втората среща по проект MUSTER (Multi-level Governance for an Integrated, Sustainable, 

Regional Development)- Многостепенно управление за интегрирано устойчиво регионално 

развитие се състоя на 18, 19 и 20 февруари в гр. Льоррах, Германия. 

Петте града партньори по проекта, координирани от Practical Utopias Agency, Италия, се 

срещнаха в немския триграничен регион, за да се запознаят със съвременните решения за 

устойчиво местно развитие, прилагани в немската община. В центъра на вниманието бе 

действащият процес с гражданско участие в Льоррах „Да изградим Льоррах заедно“, 

който стартира през януари 2016 и има за цел да разработи нова визия за развитието на 

града през следващите години.  

 

„Това е нашата цел”, обяви заместник-кметът на Льорах Михаел Вилке - да разработим 

заедно препоръки за успешни процеси на съвместна работа и за други градове. Проектът 

ни за създаване на водеща визия предлага добра основа за това” 

 

Друга област, която беше обект на внимание, беше тази за устойчивия транспорт. През 

юни 2013г. общинският съвет прие устройствения план за мобилност на града. Също така 

област на внимание бяха политиките в сферата на интелигентната енергия и климата, като 

се има предвид фактът, че Льоррах два пъти е награждаван със златен приз на 

Европейската награда за енергия и възнамерява да стане независим от климата до 2050 г.  

 

Градовете партньори се срещнаха в Льоррах, за да обменят  добри практики с перспектива 

да бъдат мултиплицирани чрез сътрудничеството между петте града. А именно това е 

смисълът на „Мрежа от градове“ по програма „Европа за гражданите“: да даде 

възможност на общините да работят по общи въпроси и теми в дългосрочен план.  

 

Инж. Мариана Цекова, заместник-кмет на Смолян, подчерта:  В трудни времена за Европа, 

проектите за сътрудничество между общините по основни въпроси на устойчивото 

развитие, са важен знак за жизнеността на европейската идея. С голямо удоволствие 

дойдохме в Льоррах, за да научим от първа ръка за съвременните решения за устойчиво 

местно развитие. 

 



Чрез проект MUSTER гражданското участие се развива като обща тема, а енергията и 

мобилността могат да бъдат конкретните области, в които да се прилагат активни форми 

на демократична ангажираност. Втората среща имаше за цел да осигури конкретни 

примери и да даде живи образи на това съвместно начинание. 

 

В три семинара участващите градове представиха практиките си в областта на участието 

на гражданите в местното управление, интелигентната енергия и устойчивата мобилност.  

 

Участниците на практика видяха как се случват нещата в Льорах и защо на града са 

присъдени 2 златни Европейски награди за Енергия. 

 

Като първа спирка в обучителната обиколка за демонстрация на отличните практики на 

града в областта на интелигентните решения за градска мобилност бе избран мобилният 

център в близост до централната гара. Това което прави центърът важна отправна точка за 

транспорта в града е съвкупността и качеството на отделните елементи и интегритета 

между тях. В близост до железопътната гара и автогарата се намира паркинг за 

обикновени автомобили и електромобили, който предоставя услуга за наемане на 

електромобили почасово. За електромобилите са изградени 10 електро станции за бързо 

зареждане на батериите.  Непосредствено до центъра за наемане на електромобили се 

намира покрит вело гараж, осигуряващ сухо и безопасно място за 100 велосипеда, 

оборудван и със станция за зареждане на електрически велосипеди. Съвсем наблизо е и 

магазин за велосипеди, който обслужва ползвателите. Магазинът е частен, но работи в 

партньорство с общината. Така мобилният център осигурява необходимите условия за 

интегриране на обществения транспорт с други форми на устойчив транспорт.  

 

Следващата част от обучителната обиколка демонстрира на участниците перфектното 

функциониране на градския транспорт пътувайки до Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. За 

пътуването използвахме т.нар. „Карта за гости“ - карта за пътуване с градския транспорт, 

която се полага безплатно на всички посетители на града, които остават за поне две 

нощувки, като картата е валидна за всички видове градски транспорт и важи за целия 

регион на планината Шварцвалд. Картата се поема от хотелите, които плащат по 1 Евро на 

карта. При 6 милиона посетители на година, т.нар „карта за гости“ до голяма степен се 

финансира от общината. Градският транспорт ни заведе до Моста на Трите държави 

(Германия, Швейцария и Франция), който е само за пешеходци и велосипеди и свързва 

Германия с Франция. От моста се вижда и мястото където е границата между Германия и 

Швейцария.  

 

Следващата спирка бе регионалната отоплителна централа, работеща с биомаса на Neue 

Energie GmbH, която предоставя отопление за северната част на Льоррах от два 

източника, с мощност по 1 MW всеки. Централата използва дървен чипс, който се добавя 

от планината Шварцвалд на около 30 км. от централата. Мрежата е дълга 3.5 km и 

отоплява 1250 домакинства с 10,000 MWh/ година. Управлението е изцяло електронно, 

като служител на фирмата е на разположение за потребителите 24 часа. Свързването към 

мрежата не е задължително, но условията са приемливи пред вид факта, че ползвателите 

не е необходимо да инсталират и подържат собствени бойлери. Община Льоррах и 

фирмата доставчик считат за целесъобразно да не налагат задължително свързване, което 

се практикува широко в други градове, за да се избегне монопола и злоупотребяването с 

него.  

 

Финалната спирка през следобеда беше квартал Дамщрасе/Ам Бахндам, който в миналото 

е бил доста проблемен квартал от гледна точка на сигурността и социалното сближаване. 



Общинското фирма за недвижими имоти Вонбау Льоррах съвместно с общината 

разработва концепция за преструктуриране на квартала, която обединява социални и 

енергийни цели. Този многоизмерен подход беше представен от г-н Вили Брюнен, който е 

ръководител на офиса за „социално приобщаване“ и работи заедно със социален 

работник- един доста необичаен офис във фирма за недвижими имоти. Къщите бяха 

енергийно обновени и модернизирани, оформени по естетически и привлекателен начин, 

включвайки не скъпи проектантски решения насочени към идеята за избягване на 

конфликти между живущите в социалните жилища. За разнообразяване на социалния 

статус на живущите във всеки блок са достроени и по два мезонета, в които живеят и 

семейства от средната класа. Едно спортно игрище е в процес на изграждане, което говори 

за разнообразието от дейности и атрактивност за различните възрастови групи. Градът 

осигурява терена и планирането, а самото игрище е финансирано от гражданите.  

 

В презентацията на г-н 

Вили Брюнен се включи и 

г-н Руди Васмер, 

бригадир от 

САК(Социална агенция по 

заетостта в Льоррах), един 

социален проект, който 

успешно се опитва да 

интегрира трайно 

безработни лица, които са 

на възраст, употребяват 

наркотици или имат 

психични проблеми в 

пазара на труда чрез 

работа в строителството. 

В част от квартала хората са наети, за да обновят собствените си домове. САК е нещо 

средно между предприятие и социален проект, който се осъществява с помощта на 

общинската фирма за недвижими имоти Вонбау Льоррах. Само на 50 м от обновения 

квартал Дамщрасе/Ам Бахндам, се изгражда нова  модерна многофамилна сграда за 

семейства от средната класа с цел кварталът да придобие по-пъстър социален облик, но и 

за да се осигурят средства за финансиране на общинските жилища чрез печалбите от 

развитието на 

бизнеса с 

недвижими 

имоти. 

Льорах е 

известен и с 

това, че там се 

намира 

фабриката за 

производство 

на шоколадови 

изделия 

МИЛКА.  

Във втората 

среща в гр. 

Льорах 

участваха инж. 



Мариана Цекова, Заместник-кмет на Община Смолян и Ефтима Петкова, Директор на 

дирекция „Икономическо развитие, туризъм, международни програми и проекти“.  

 

 

 

Европейска мрежа MUSTER 

 

Проектът MUSTER е част от програмата „ Европа за гражданите” и е координиран от  

Practical Utopias Agency, Италия. Тематичните области на мрежата се разпростират от 

културата и туризма, социалното сближаване и борбата с бедността до иновациите, 

енергията и мобилността. Освен Смолян, участващите градове са Чита ди 

Кастело(Италия), Жу ле Тур(Франция), Сигиошара (Румъния) и Льоррах (Германия).  

 

Първата среща по проекта се състоя в гр. Чита ди Кастело, Италия, който е водещ 

партньор в периода от 15 до 17 октомври 2015, където сътрудничеството и местното 

устойчиво развитие  се откроиха като водещи теми.  

Заедно градовете възнамеряват да популяризират участието на гражданското общество в 

местното управление, да намерят най-ефективния начин за това. 

Следващата среща ще се състои в началото на м.юли в Жу  ле Тур, Франция.  

 

 

 

 

 


