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MUSTER в Жу Ле Тур 

Сглобяване на пъзела 

Основна тема на третата среща в Жу Ле Тур бяха
местните продукти, нулевите километри и
системата „от фермата до вилицата“. Един от
примерите, който показаха домакините бе „Tours de
Fermes” - колективна управленска структура за
директни продажби на продукти от производители,
които трябва да спазват харта за качество и да се
намират не по-далеч от 80 километра от мястото на
продажба. Подобни системи са развити и в някои от
другите градове партньори. Тези инициативи към
момента имат характер на пазарни ниши, като
допълват и интегрират големите търговски вериги.
Със сигурност това е практика която трябва да има
развитие и да се наложи по-масово в интерес на
производителите и потребителите. Друга тема, която
продължава да се откроява е устойчивата мобилност

и в частност колоезденето. В Жу Ле Тур важен
фактор в тази област е “Collectif Cycliste 37” –
асоциация, която си партнира с местната власт за
развитието на ежедневното ползване на велосипеди
в покрайнините на област Тур. С изключение на
Смолян, където теренът е труден за масово
използване на велосипеди, повечето партньори
активно включват велосипеда като средство за
придвижване като при всички има все още широко
поле за подобрения. Важен аспект на темата е
връзката между колоезденето и устойчивия туризъм.
Не е изненада, че всички градове партньори имат
подобни проблеми и всеки от тях се стреми
съобразно местните условия да ги включи в ясна
програма или стратегия за развитие.

На третата среща в Жу Ле Тур, Централна Франция на 7 и 8 Юли, 2016, проект MUSTER достигна

своята „зряла възраст“. Прекрасната програма, организирана от администрацията на град Жу Ле

Тур в лицето на заместник-кмета с ресор Култура и Международни дейности Сандрин Фуке, експерт

„Устойчиво развитие“ Аликс Адам и експерт „Межедународни отношения“ Анн-Софи Морел

предостави възможност за представителите на градовете партньори по проекта за обмяна на опит и

добри практики от първа ръка. Срещите с различни групи граждани представиха на практика

различните форми на гражданско участие, които местната власт насърчава при решаването на

различни проблеми от местно значение. Като централна тема в различните работилници и дискусии

бе темата на срещата „Сглобяваме пъзела“. Като „парчетата на пъзела“ бяха всички тези добри

практики, които бяха представени на първите две срещи по проекта и някои от които вече имахме

възможност да видим на живо. Идеята бе да постигнем общо мнение по въпроса как тези различни

практики се допълват в перспективата на интегрираното устойчиво градско развитие.

Нула километри и устойчива мобилност



Ясна стратегия за развитие

Европейската комисия и много национални

програми отдават голямо значение на

интегрирането на различните процеси на

градското планиране и съответните планове и

превръщането им във всеобхватни,

съгласувани проекти за устойчиво местно

развитие. Какво се случва в това отношение в

градовете-партньори? Успяват ли да

осъществят процеса на междуведомственото

планиране и да интегрират градските,

екологичните и социалните аспекти?

Рамката в която Жу Ле Тур провежда своята

политика за устойчиво развитие е Програма 21.

Градската управа има експерт „Устойчиво

развитие“, чието работно време е изцяло

отдадено на организацията на различни акции

и кампании. За Льорах местната Програма 21

през 1997 е стартираща точка и рамка за

разработване на обща визия, която е

актуализирана през 2005, 2010 и 2015.

Итегрираното устойчиво развитие на

Сигишоара се базира на стратегия за развитие

2014 – 2020 и дългосрочна визия, която е

насочена към повишаване атрактивността на

града като туристическа дестинация и за

инвестиции. Интегрираното устойчиво

развитие за Смолян намира своя рамка и в

проекта по програма УРБАКТ „Местно

въздействие от Интелигентното градско

планиране“. Петата среща в Смолян ще

предостави възможност да видим отблизо.

Чита ди Кастело е разработила своята

стратегия в контекста на Генералния план за

града и през последните две години в

контекста на Градски план 2014-2020

Четвъртата среща по проект MUSTER ще се състои в Чита ди Кастело, Италия, от 26 до 28 Януари
2017. Тя ще удостовери прогреса, който е постигнат в създаването на мрежа между партньорите,
която да продължи да съществува отвъд рамките на проекта. Ще бъде направен преглед на
Европейските програми, които биха могли да подкрепят бъдещи съвместни дейности.
Доминиращата тема „Демокрацията в интелигентните градове“ ще бъде засегната в дискусия с
ученици и среща с местни граждани, бизнес и местната администрация.

4-та среща на MUSTER в Чита ди Кастело, Италия 

Бъдещето на Мрежата MUSTER

В проекта MUSTER си партнират пет града,

които са много различни един от друг. Но с

всяка среша, всеки семинар или посещение

става ясно, че имат много общи въпроси и

проблеми, понякога даже идентични. Как да

подобрим социалното включване и

интеграцията на имигрантите? Как да спрем

демографския срив и най-вече „изтичането на

млади мозъци“? Как да приложим на практика

амбициозните местни политики за енергията и

климата? Това са само някои от въпросите.

Със сигурност не всички градове се сблъскват

с всеки един от тези проблеми, а и нивото на

което действат и ресурсите с които разполагат

са различни, но от друга страна точно това е

причината сътрудничеството и създаването на

мрежа да имат бъдещ потенциал. Базата на

това сътрудничество е Меморандума за

разбирателство, който е приет от всички

партньори като база за продължаване и

задълбочаване на този партньорски процес

който се развива в рамките на петте срещи по

проекта.


