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Въведение  

Трета среща по проект MUSTER на тема „От Основния план към Програмата за 

градско развитие – сглобяване на пъзела“. 

Петте партнииращи града, координирани от Агенция „Практикал Утопиас“, се 

срещнаха в Жу ле Тур, Централна Франция, за да постигнат именно това – събиране на 

всички части от пъзела, които всъщност представляват голямото разнообразие от добри 

практики на партньорите, с някои от които имахме възможност да се запознаем. Идеята 

е да се получи обща представа за това как тези части да намерят своето място в 

перспективата на интегрирано устойчиво териториално развитие  

 

Делегациите на партньорите 

Община Жул е Тур  

- Г-жа Сандрин Фуке – Заместник-кмет по културата и международните дейности  

- Г-жа Моник Шевалие – Заместник-кмет по устойчиво развитие, паркове и 

градини  

- Г-жа Аликс Адам – служител в отдел „Устойчиво развитие“  

- Г-жа Паола Палмас  

- Г-жа Мишел Леме   

Община Чита ди Кастело 

- Г-н Джузепе Роси – Директор на дирекция „Общи въпроси“  

- Г-н Ромуалдо Катуфи – Обществени дейности и градски услуги 

- Г-жа Сара Скаработини – служител „Комуникации“ 

Община Льорах 

- Г-жа Брита Щауб-Абт – Директор на дирекция „Климат и околна среда“  

- Г-жа Карин Купка – дирекция „Култура и туризъм“ 

Община Сигишоара 

- Г-жа Йоана Мария Шандру – Съветник на дирекция „Управление на европейски 

фондове“ към Община Сигишоара 
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- Г-жа Александра Йонела Фурника – Юрисконсулт в правна дирекция – Община 

Сигишоара  

- Г-жа Дана Золог  

Община Смолян  

- Г-жа Ефтима Петкова – Директор на дирекция „Икономическо развитие, 

туризъм, международни програми и проекти“  

- Г-жа Славка Каменова – Председател на Общински съвет – Смолян  

Агенция „Практикъл Утопиас“ 

- Г-н Карл-Людвиг Шийбел – Координатор   

- Г-жа Мария Герери – Административен директор 
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1ва сесия | Посрещане на участниците, представяне на 

програмата, административни и финансови въпроси | 

“Местно интегрирано устойчиво развитие – текущо 

състояние в градовете-партньори” 

Четвъртък, 7ми Юли, 2016 | Малро, 9.00 - 12.30 ч. 

Г-жа Сандрин Фуке, Заместник-кмет по култура и международни отношения посрещна 

делегациите в Конферентния център на Малро.   

 

 
 

Г-н Карл Людвиг – координатор на Агенция Практикал „Утопиас“ и г-жа Мария 

Герери, Административен директор, представиха материалното, административно и 

финансово състояние на проект MUSTER. Третата среща следва да обогати знанието на 

партньорите за добрите практики в MUSTER градовете, които като следваща стъпка да 

започнат да създават по-разбираема картина на интегрираното устойчиво градско 

развитие. Сутрешната сесия бе определена за доклади от партньорите относно 

състоянието на тяхното интегрирано планиране и развитие.    

Европейската комисия и много национални програми придават висока стойност на 

интегрирането на различни процеси за териториално планиране и последващите 

планове в един общ и всеобхватен проект за устойчиво местно развитие. Какво се 

случва в това отношение в градовете? Успяват ли да наложат процеси за 

междуведомствено планиране, вземайки под внимание екологичните и социални 

аспекти?    
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Рамката, в която Жул Ле Тур провежда своето устойчиво развитие е План 21. Градът 

разполага със специалист по устойчиво градско развитие, който организира различни 

събития и кампании, една от които е Инициативата „Чист град“, при която се 

извършват проверки на депа, идентифициране на области на незаконно изхвърляне на 

отпадъци и акции по сметосъбиране. В тези дейности се включват всички местни 

организации – от седемте Областни съвета и Съвета на старейшините до Съвета на 

децата. По време на четирите акции по сметосъбиране, проведени през месеците май и 

юни тази година бяха събрани 230кг отпадъци. По-важното е случая обаче е 

повишаване на информираността на гражданите, както и идентифицирането им с 

чистотата на тяхното населено място. Друг вид дейност е организирането на 

екологичния фестивал „Ан Жу“, който цели да информира посетителите си за това как 

да се ограничи въздействието върху околната среда.   

За Льорах Местния План 21 от 1997г. беше отправната точка и рамка за изработване на 

една обща визия, която беше актуализирана през 2005г., 2010г. и 2015г. Паралелно с 

това започна въвеждането на енергийната политика на града, в рамките на местната 

инициатива „Енергиен град“ (“Energiestadt”),  която стартира през 2002г. и продължи да 

се развива, спечелвайки  Европейската награда за енергетика през 2010, 2013 и 2016 

години. Процесът по устойчивост интегрира Местния План 21, управлението на 

енергия и други процеси в една последователна рамка за устойчивост. Льорах си 

сътрудничи с други общини в рамките на мрежата ICLEI и през 2013г. получи 

наградата на Германия за устойчивост. Управленският цикъл за устойчивост, както и 

работния поток на  „Льорах заедно“ със своята фаза на участие вече бяха обект на 

втората среща по проект MUSTER в германския град.  

Интегрираното устойчиво развитие на Сигишоара се основава на стратегията за 

развитие 2014 – 2020 и на дългосрочна визия, която е насочена към това градът да стане 

по-привлекателна дестинация както за туризъм, така и за капиталови инвестиции. До 

2020 година Сигишоара ще бъде атрактивно място инвеститори, туристи и граждани, 

включително тези в неравностойно положение. По отношение на икономиката, 

общината се бори за интелигентен растеж, а по отношение на мобилността – за по-

бързи връзки с основните европейски транспортни оси. Местното управление е 

отдадено на развитието на ефективна администрация ориентирана към добро 

партньорство, както с гражданите на Сигишоара, така и с бизнес сектора. 

Утвърждаването и растежа на туристическия сектор ще бъдат постигнати чрез 

запазване и надграждане на историческото наследство. Това включва, наред с други 

неща, разширяването и преструктурирането на културни обекти, подобряване на 

управлението на културните дейности, защитените и зелени площи.  Сигишоара се 

стреми да стане „зелен град“ и да намали емисиите на CO2.   С 21% до 2020г. 

посредством повишаване  ефективността на общественото осветление. Стратегията се 

развива в процеса на участие, като се предвижда фондовете за тази дейност да бъдат от 

POR 2014-2020, държавни и местни фондове.  

Община Смолян  планира своето устойчивото интегрирано развитие в рамките на 

проект SmartImapct по програма URBACT III,  чиято основна тема е подобряване 

капацитета на градовете за прилагане на устойчиви градски политики и практики, 

въвличайки всички заинтересовани лица в това начинание.  Смолян се стреми да бъде 

привлекателно място, с висок стандарт на живот и работа, предлагащо на гражданите 
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си добри услуги по здравеопазване и сигурност и притежаващо благоприятни условия 

за културна и туристическа дейност. Ключов момент в тази насока е задържането на 

младите хора и семейства чрез осигуряване на работа с добро заплащане. Относно 

местната икономика – привличане на нови инвестиции и иновативни технологични 

решения за малките и средни предприятия. Мобилността и транспорта са изключително 

важни за функционирането на град като Смолян. Тук се има предвид лесният достъп на 

туристите и гостите на града до забележителностите в него и в района, като 

придвижването следва да бъде възможно най-екологично.  Целта е да се осигури 

многостранна, ефективна, безопасна и удобна транспортна система, която да е свързана 

с информационна и комуникационна инфраструктура с отворени данни.  Визира се 

също така разумно потребление на енергията – ВЕИ, подобряване структурата на 

енергийните източници, напр. използване на газ вместо въглища или електричество и 

не на последно място управление на отпадъците, които са основен източник на метан.    

В последните месеци Чита ди Кастело развива своя Интегриран план за устойчивост в 

контекста на Общия план на Чита ди Кастело и на Градския план за 2014 – 2020. 

Четирите интегрирани сфери на дейност са (1) Информационни и комуникационни 

технологии (интернет правителство). На гражданите и гостите на града ще бъдат на 

разположение набор от приложения за достъп до услугите на местната администрация 

и на публични и частни сдружения.  Логиката на тази инициатива е обобщена в мотото 

„Дигитално по подразбиране“, т.е. дигиталните услуги да бъдат „нормалните“ услуги. 

Ще бъде създадена териториална информационна система на масиви от данни в 

отворен формат, който ще бъде домакин на данни от публичния и частния сектор за 

разработване на сценарии,  нови продукти и услуги и пускането им на пазара. (2) 

Интелигентно обществено осветление с помощта на съществуващата теле-управленска 

система. (3) Устойчива мобилност чрез подобряване на условията в историческия 

център на града и в останалите територии чрез популяризиране придвижването с 

колела и увеличаване броя на пешеходни зони. (4) Активно социално включване чрез 

изграждане на фамилни центрове и услуги на местно ниво за обучение на общностите 

(включително дигитално ограмотяване). Градският план на Чита ди Кастело 

представлява сам по себе си интегрирана и последователна програма, която служи като 

лост за всеобхватно развитие на територията по  логиката на устойчивостта като нова 

нормалност.  

Работната сесия показа възможните сфери в перспективата на интелигентно развитие, 

както и приликите в усилията на петте града да осигурят за своите територии, 

икономики и за всекидневния живот на гражданите си по-устойчиви практики.   
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1во и 2ро посещения по места: „Отдих и местни 

продукти“ 

Четвъртък 7ми юли| Езерото Бретониер, 11.45–12.30ч.  

 „От фермата до трапезата“ 14.00 – 17.00ч. 

След сутрешната сесия делегациите се разходиха из Лак де Бретоние – изкуствено 

езеро с вътрешен парк със същото име, който предлага разнообразни развлекателни 

дейности в близост до град Жул е Тур. Площта на езерото е около 19 хектара. Обемът 

му варира според сезона – между 560.000m
3
 и 590.000m

3
. , а дълбочината от 0.21м до 

7.4м.   

 

 

 

Първото, което групата посети бе едно привлекателно място за отдих - обществен 

плувен басейн в парка на езерото. Това плаващо съоръжение разполага с голям основен 

и по-малък басейни, плаващи докове, понтони и два входа. Максималният позволен 

брой посетители  е 250 души. Качеството на водата отговаря на европейските стандарти 

- не е химически третирана, а само филтрирана, за да се намали мътността. 



 8 

 

Регионалният здравен инспекторат изследва водата два пъти месечно, като до момента 

не са отчитани замърсявания.  

Втората атракция бе паркът Гадауи, намиращ се между дърветата до езерото. Общината 

отдава терена на частен изпълнител срещу поддръжка на парка.     

Много от рибарите, които идват до езерото, за да практикуват хобито си, впоследствие 

са сформирали свое сдружение. Има и общинско ветроходно училище и клуб по 

ветроходство. 

След обяд делегациите бяха заведени до Вергер де Шарлеман, където собственикът 

Атоан Идзик показа овощните градини, където растат ябълки и круши. Господин Идзик 

обясни начина, по който търгува своите продукти, а именно от градините директно до 

местния супермаркет.   

Той е поел грижата за фермата през 

септември 2011г., като е увеличил 

разнообразието от отглеждани 

продукти, които преди това са се 

състояли само от ябълки и круши, с 

ягоди, малини, боровинки, касис, 

както и някои зеленчуци – домати, 

картофи, моркови, тиквички и праз-

лук. Увеличавайки продукцията си 

той има възможност да получава 

сигурен приход през цялата година.    

Фермата обхваща 22 хектара - 6 хектара 

ябълкови и крушови градини, 1,5 хектара са 

отделени за зеленчукопроизводство и 

производството на червени плодове и около 14 

хектара са отдадени под наем на земеделски 

производител на зърно. На територията на 

фермата има и 10 кошери, които спомагат за 

опрашването на терена.  

Господин Идзик стопанисва фермата сам. За 

брането на реколтата и засаждането й му помагат сезонни работници. Предпочита да 

обновява своите плантации през определено време вместо да разширява фермата. 

Производството на ябълки е около 35-40 тона годишно, а на круши – 20 тона. Продават 

се и някои производни продукти като ябълков сок, сок от круши, мармалад.  

Брането на ябълки и круши се осъществява през два от уикендите на месец септември и 

октомври.   

Господин Идзик притежава стандарт “vergers écoresponsables” - „щадящи околната 

среда овощни градини“ - на НАЯК (Национална асоциация за ябълки и круши). Този 

стандарт изисква употребата на алтернативни методи за редуциране на химическата 

обработка и използването на пестициди. Например софтуер регистрира образуването на 
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спорите на вид гъба, която расте на ябълковите и крушовите дървета. Софтуерът 

информира за достигане на рискови нива поради метеорологичните условия и по този 

начин помага за намиране на подходящото лечение. Намаляването употребата на вода 

също е приоритетно и се постига посредством напоителната системата „капка по 

капка“.   

Господин Идзик предлага продукцията си в местните супермаркети, на приеми в 

кметството, а два пъти седмично директно от фермата си. Като избягва продажбата на 

едро, той може да продава продуктите си на по-добри цени, като по този начин остава в 

бизнеса в един силно конкурентен пазар.  

Посещението приключи с дегустация на неговия вкусен безалкохолен сайдер.   

На връщане делегациите спряха на Ле Етан де Нарбон – екологична местност, защитена 

от ЮНЕСКО, която се намира южно от Жул е Тур на площ от 30 хектара. Тя се 

характеризира с много гори, пасища, защитени растителни и животински видове. През 

2013г. и 2014г. експерти извършиха оценка на терена и формулираха няколко цели: 

опазване на природните и горски местообитания във влажните зони,  повторна 

натурализация, опазване на защитените растителни и животински видове, ограничен 

обществен достъп. В момента планът, по който се стопанисва местността  съдържа три 

работни линии. В рамките на следващите пет години, до 2019г. ще бъдат изпълнени 

общо 30 дейности, след което ще бъде извършена нова оценка, за да се отчете ефектът 

от дейностите.  Трите линии на управление са насърчаване на биоразнообразието, 

подобряване на туристическите услуги и панорамен изглед и подобряване на знанията 

за местността. Общата стойност за целия период на изпълнение възлиза на 355 000 

Евро. Половината от финансирането е от грантове - Окръжния съвет и Агенцията за 

водоснабдяване.  Последната дестинация беше Вине де ла Льодире, част от системата 

„от фермата до трапезата“, откъдето Жул е Тур се снабдява с вино.   
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2ра сесия | Кръгла маса за инициативите в градовете-

партньори относно пазара на земеделски производители, 

зелените площи, биологичното разнообразие 

Четвъртък, 7ми юли | 17.00 - 19.00ч. 

          

 

На следобедната сесия се радвахме на присъствието на група заинтересовани граждани, 

представители на Областните съвети и други организации. В доклада си за зелените 

площи и биологичното разнообразие Жул е Тур показа как по-доброто управление на 

публичните пространства допринася за съхраняването на многообразието.  Градът има 

амбициозна програма за увеличаване на дърветата, храстите и дълголетните растения. 

Две екологични местности – езерото Нарбон и Глорие Бокаже са обект на дейности по 

запазване на биоразнообразието и рехабилитация на инфраструктурата.   

Системата „от фермата до трапезата“ и местните производители имат различни мрежи 

за продажба на хранителни стоки на място или ежеседмично на определен щанд на 

пазара.  Идеята за поддържано от общността селско стопанство е да представи местна 

алтернатива на доминиращия модел на производство и дистрибуция на храни, да 

насърчи биологичното земеделие и да гарантира справедливи цени за производителите. 

"Тур дьо Фармс" е колективна 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 продажбата. Различни организации като "Асоциацията 

за поддържане на селските райони и селското стопанство" и самата администрация на 

града организират периодични пазари с местни производители.  
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Чита ди Кастело ни показаха своя пазар на производители, който се организира всеки 

вторник на градския площад пред кметството и в близост до Двореца на владиците, 

Катедралата и Градската кула.  

Мястото бе избрано в контекста на социалното съдържание на тази инициатива, която е 

посветена на местната органична продукция. Пазарът се провежда целогодишно и има 

не по-малко от 20 щанда на местни производители. Пазарът е добро място да се 

сдобиеш с качествени стоки на добри цени.  

 

    

 

В Льорах пазарът, който делегациите посетиха по време на Втората среща по проекта, 

се провежда във вторник, четвъртък и събота в центъра на града, а в сряда и петък - в 

трите квартала. Само 17   от общо 150 щанда са на търговски доставчици, останалите 

принадлежат на  местни производители, които предлагат плодове, зеленчуци, яйца, 

хляб, мед, месо, алкохолни напитки (отличен шнапс) и цветя. Повечето продавачи са от 

региона.    

През 2010г. Градския съвет на Льорах гласува План за действие за популяризиране на 

биоразнообразието. Неговите сфери на дейност са общинските зелени площи, зелени и 

открити площи в жилищните зони, насърчава поддържането на цъфтящи поляни вместо 

подкастрени зелени площи, озеленяване на покриви и фасади, цъфтящи растения, които 

предлагат храна за пчелите, борба с инвазивните растения, както и разнообразие от 

други мерки, които насърчават биоразнообразието и правят града по-приятно място за 

живот.  

На пазара в Сигишоара, който се провежда всеки ден от седмицата, от сутрин до вечер,  

се продават хранителни, домакински и промишлени стоки, дрехи и обувки. Наред с 

хранителните продукти се предлагат и зеленчуци, плодове, мляко и млечни продукти, 

консерви, домашни птици.  
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3та сесия  | Трамвайна линия и мобилност в Жул е Тур и 

Кръгла маса за Устойчива мобилност и придвижване с 

колело 

Петък, 8ми юли | Малро, 9.00 – 11.00ч. 

На третата сесия се върнахме към темата за политиките за мобилност в партньорските 

градове. Градът домакин – Жул е Тур – откри сесията с въпроса за приноса на 

трамвайната линия и мобилността.  

Жул е Тур има добра вътрешна и международна железопътна връзка чрез линията 

Париж – Тур, която отнема само час.  За моторизиран трафик през двете основни 

магистрали, север-юг на магистрала A10 и изток-запад на магистрала. Всяка концепция 

за мобилност трябва да вземе под внимание разделението на общинската територия, 

която на север е урбанизирана, а на юг се състои предимно от села. Мобилната 

политика следва Градски транспортен план, който цели ограничаването на личните 

превозни средства  и засилването на т. нар. „мека мобилност“. Тук градския транспорт 

с трамвай е от особено значение с 15 км дължина на линията, която минава през Тур и 

Жул е Тур.  Трамвайната линия покрива 29 спирки през 45 минути и се използва от 

55 000 пътника дневно. Изпълнява се от 05:00 сутринта до 01:00, седем дни от 

седмицата, а през най-натоварените часове трамваите тръгват на всеки 6 минути. 

Изграждат се допълнителни велосипедни алеи с дължина 19,3 км, а общата стойност на 

проекта достига 402 млн. Евро. Обществения транспорт включва и четири автобусни 

линии, които свързват града с други четири съседни града.  Увеличението на местата за 

паркиране е свързано главно с ограничнието в периода на време за паркиране. 

Споделеният транспорт се популяризира от уебсайт, поддържан от област Ендър е 

Лоар. За подобряване на пешеходните зони на града, както и достъпността за хора с 

увреждания и лица с намалена подвижност, са изготвени насоки в сътрудничество с 

асоциациите на заинтересованите страни, според които всички нови подобрения, 

направени в града трябва да отговарят на стандартите, заложени там.    

Темата за колоезденето беше разгледана в детайли от „Колектиф Сайклист 37“ – 

асоциация, която си сътрудничи с общината относно всекидневната употреба на 

велосипеди в района на Тур. В асоциацията членуват 800 души, които организират 

работилници за това как да поправиш собственото си колело, също така ремонтират 

велосипеди, които са били дарени, след което ги продават, дават уроци по колоездене в 

училищата, а също и на възрастни.  Допълнителни дейности са съвети и подпомагане 

на местните и регионални градски управници в региона на Тур и предлагане на  

създаване на нови велосипедни пътеки.  Асоциацията използва социалните медии, 

изготвя месечни прессъобщения, публикува вело-карти и информационни брошури.   

Кръглата маса бе открита от Сигишоара, която разполага с 14км велосипедни алеи, а 

градският план за мобилност предвижда тяхното увеличаване. През 2005г. асоциацията 

„Миоритикс“ заедно с WWF Румъния откриха мрежа от туристически пътеки, които 

преминават през местности на Натура 2000 – плато Хартибачилуи – река Тарнава Маре 
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в Трансилвания с обща дължина 229км. Пътеката минава през средновековната 

цитадела на Сигишоара и свързва 4 обекта на Юнеско от Сигишоара, Вишри, Сачиз и 

Брейте, пресичайки укрепени църкви, защитени природни територии от национално и 

европейско значение. Местата за развлечение на колоездачите се увеличават – има нови 

вело-маршрути в района като например тази, разработена от фондация ADEPT между 

Крис и Сигишоара; информационни панели, места за наемане на велосипеди в Ричиш, 

Сигишоара, Медиас, Сачиз. Мрежата на вече разработени маршрути или такива, които 

в момента се планират (повече от 300км) представляват интерес както за начинаещи и 

семейства с деца, така и за професионални спортисти.   

Льорах също показа своя принос за мобилност и устойчиво развитие на туризма като 

представи своята концепция за мобилност в предходна среда. Вътрешността на Льорах, 

Шварцвалд, има проблем с намаляването на селското стопанство (малки, нерентабилни 

ферми), застаряващото население, слабата инфраструктура и следователно липсата на 

работни места. Устойчивият туризъм може да доведе до промяна в този контекст. 

Съществува проект за създаване на маршрути за електрически велосипеди и вело-

пътека през южната част на природен парк Натюрпарк Зюдшварцвалд. За общо 

колоездене градът отделя 14 от 15-те еднопосочни улици за колоездене в двете посоки, 

разширява се площта за велосипедисти, за да се увеличи тяхната безопасност на 

кръстовищата. В района са създадени редица тематични велосипедни алеи (Римска 

велоалея, Литературна велоалея и т.н.).  

Чита ди Кастело, също като Сигишоара, използва за отправна точка мрежата на Натура 

2000, в частност зоната между Сан Джустино и Пиерантонио – два града на север и юг. 

Общината наскоро реструктурира Риналдело Парк, който се намира в местността и е 

един от най-важните екологични коридори на региона на Умбрия. Паркът служи като 

образователен способ за разпознаване на животински следи. В него се провеждат 

различни атракции с цел посетителите да се докоснат максимално близо до естествения 

хабитат на терена. Посетителите могат също така да се научат  да разпознават дървета 

от формите на листата им. Велоалея заобикаля парка по поречието на река Тибър. 

Всичко това е част от по-широка интегрирана схема за устойчиво развитие на 

Общинския план на Чита ди Кастело.  
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4та сесия | Обсъждане на плана на Меморандума за 

разбирателство  

Петък, 8ми юли | Малро, 11.15 – 12.15 ч. 

Агенция „Практикъл Утопиас“, координатор на проекта, представи проект на 

Меморандум за разбирателство, който да послужи като основа за официално 

споразумение за бъдещо сътрудничество между петте общини. Отправна точка следва 

да бъде взета от полетата на интерес, в които повечето партньори имат активна 

дейност, напр. интелигентни климатични и енергийни политики, устойчива мобилност, 

култура, туризъм, градско развитие и социално сближаване. Страните ще се ангажират 

да оценят положително всички предложения, представени от всеки участник.   

Меморандумът трябва изрично да посочи една обща позиция относно възможно 

бъдещо сътрудничество. За да бъде то трайно, трябва да бъде гласувано от 

градския/общинския съвет, за да се осигури последователността на сътрудничеството 

независимо от промяната на общинското ръководство. Меморандумът трябва да служи 

като основа при търсенето на финансова подкрепа в контекста на европейските 

проекти-последователи на MUSTER. Възможни програми, в които може да се търсят 

такива партньори са URBACT III, INTERREG, LIFE, Креативна Европа. Проектите 

могат да се фокусират върху устойчиви енергийни политики, адаптация към 

климатичните промени, интелигентно развитие, туризъм, културно наследство, 

устойчива мобилност, обновяване на градската среда. 

Всички партньори увериха, че няма да бъде проблем Меморандумът да бъде приет от 

съответните местни правителства. За предпочитане е гласуването да се състои преди 

четвъртата среща по проекта на 26-28 януари 2017г.  
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3то посещение | Трамвайната линия на Жул е Тур 

Петък, 8ми юли, 13.30 – 17.00ч.  

Домакините заведоха делегациите до центъра на Тур с трамвайната линия. Този 

транспорт е бърз и ефикасен, превозните средства са нови, чисти и удобни. В Тур 

делегациите се насладиха на разходка с гид из града. Намиращ се при сливането на 

реките Лоар и Шер, Тур е бил столица на кралството в продължение на много години, 

като този град на изкуството и историята е запазил уникалното си наследство.   

За съжаление, поради краткия престой, не успяхме да участваме в тура „Лоара с 

велосипед“. Това е осемстотин километрова велопътека  с обозначения и безопасни 

маршрути, включващи два района (Централен и Пеи де ла Лоар), шест окръга (Шер, 

Лоарет, Лоар-е-Шер, Индре-е-Лоар, Мейн-е-Лоар, Лоар-Атлантик) и шест града 

(Орлеанс, Блоа, Тур, Самур, Анжер, Нант).   

 

Идеята за този междурегионален маршрут възникна през 1995 г., визиращ регионите 

Централен и Пеи дьо ла Лоар. За този огромен проект  бяха необходими 52 млн. евро за 

проектиране, разработване и обозначение на целия маршрут. „Лоар с колело“ 

представлява една от най-големите посетителски  атракции измежду френските 

колоездачни маршрути с повече от 800 000 велосипедисти, минаващи по него всяка 

година.   
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5та сесия | Среща с гражданите – участие при вземане на 

решения  

Петък, 8ми юли | Малро, 17.00 -18.30ч.  

В Жул е Тур има три нива на пряка 

демокрация.   

Седем областни съвета 

Във Франция, всеки град с минимум 

80 000 жители трябва да има областен 

съвет. За Жул е Тур съответно, това не е 

задължително. Съветите са създадени през 

1996г. Всеки областен съвет се ръководи 

от вътрешни правила, съставени от седем 

члена, определящи целта, обхвата, начина 

на съставяне, дейностите и бюджета им.  

Има два главни цели: 

Относно местното управление, съветниците изказват мнение, разработват проекти, 

отправят предложения и се допитват до местните управници за това дали имат нужда 

от консултация.  

Относно гражданите, съветниците насърчават тяхната изява , развиват социални връзки 

и партньорства и ръководят комуникацията.  

Всеки областен съвет се състои от председател (общински служител), заместник-

председател (избрани от съвета на първото заседание), представители на областните 

асоциации, жители на района. Съветът се избира на всеки три години и заседава пет 

пъти годишно.   

Съветът може да реши да създаде работни групи по конкретни теми по свой избор или 

предлагани от общината. Административна и техническа помощ, както и оперативни 

ресурси, необходими за срещите, се осигуряват от общината.  

Общината е длъжна да информира Съвета относно напредъка на градските и 

обществени проекти и да даде отговори на въпросите, отправени към общината. Това 

може да включва съвет за консултации за разработване и изпълнение на действия, 

провеждани в района.  

Всяка година Общинския съвет дарява на областните съвети определен бюджет за 

дейности и работа на терен.   

Съвет на старейшините 

Съветът на старейшините е създаден през 2003г. и обновен през 2008г. и 2014г. Той е 

колективен орган, който чрез своите становища и изследвания дава разяснения на 

градския съвет по всички аспекти на подобряването на качеството на живот на 



 17 

 

жителите. Съветът е консултативен орган, който няма правомощия за вземане на 

решения. Ръководи се от вътрешни правила, състоящи се от седем члена. В състава на 

Съвета влизат 30 членове и 15 резервни членове на възраст над 60 години – 

пенсионери, граждани на Жул е Тур.   

Членовете на Съвета на старейшините се избират от Общинския съвет по предложение 

на Кмета на общината след подаване на индивидуални заявления.  

Членовете се избират за срок от три години, като е възможно мандата да бъде повторен. 

Съветът провежда пленарна сесия поне веднъж годишно, след което изготвя годишен 

доклад за дейността си.   

Състои се от четири комитета:  

- Спорт, култура и свободно време;  

- Интеграционна солидарност; 

- Комуникации и връзки извън общината; 

- Околна среда и качество на живот; 

Съвет на децата 

Съветът на децата бе създаден през 2002г. с цел насърчаване на диалога между децата и 

градските управници. Детският съвет дава възможност на младите хора да играят 

активна роля в живота на техния град. Неговите цели са: диалог с представителите на 

изборни длъжности, предаване на демократичните ценности и идеята за гражданство, 

активно участие в живота на общността и запознаване с работата на различните 

институции. Състои се от 40 деца на възраст 9 и 10 години, които се избират за срок от 

две години.   

Всяка година в училищата се организират избори. Децата подават своите заявления за 

участие и провеждат кампании. След обявяване на изборните резултати се създават три 

комисии: 

- Околна среда и качество на живот; 

- Солидарност; 

- Спорт, култура и свободно време;  

В допълнение към проектите, ръководени от всяка комисия, членовете на Детския 

съвет също вземат участие в дейностите на общността като участват в чествания 

(Стогодишнината на Първата световна война на 8ми май), събития на УНИЦЕФ, 

различните празници на града (Телетон, събиране на играчки за Асоциация Блаузес 

Роузес, запалването на коледната украса, Зеления уикенд, Младежкото рали, Детския 

фестивал и др.).  

На настоящата среща по проект MUSTER членовете на Областните съвети и Съвета на 

старейшините разясниха причините за сформирането им и  представиха своята дейност. 

Една инициатива, в която и трите съвета имат участие е  акцията „Чист град“, в която 



 18 

 

всички групи събират отпадъци не само за да направят града по-чист, но и за да 

повишат вниманието на гражданите  към безразсъдното замърсяване на градската 

среда.    

Друга дейност, която включва и трите съвета е свързана с велопътеките. Целта е да се 

направи опис на съществуващите съоръжения и разширяване на мрежата. Всеки 

областен съвет е създал работна група по този въпрос. Съветът на старейшините също 

има работна група, която има за цел да се идентифицират всички елементи, предвидени 

от 7те областните съвети.   

Подготвя се въпросник, за да се идентифицират навиците на потребителите на 

велосипедни съоръжения и да се определят техните желания. Работата започна през 

2016 г. и ще продължи и през 2017 г. Резултатите ще бъдат обявени през следващата 

година. 

Другите проекти, представени от членовете на съветите са свързани с обществени и 

социални събития като вечеря, предвидена за възрастни и изолирани жители, уязвими 

групи и хора в неравностойно положение. Събитието е популяризирано чрез 1200 

брушури, които са раздадени на заинтересованите групи.   
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Експозиция: Процесът на гражданско участие в проект 

„Енергия и мобилност“  

6 – 8ми юли | Малро 

Община Жул е Тур бе поставила в атриума на Малро експозиция  на нейните дейности 

по План 21  
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Контакти на партньорите 

 

 

Practical Utopias Agency 

Maria Guerrieri 

segreteria@utopieconcrete.it 

Tel. +39.075.8554321 

 

Municipality of Città di Castello 

Anna Cagnoni 

sviluppoeconomico@cdcnet.net 

 

Municipality of Joué lès Tours 

Anne-Sophie Morel 

as.morel@ville-jouelestours.fr 

 

Municipality of Lörrach 

Britta Staub-Abt 

b.staub-abt@loerrach.de 

 

Municipality of Sighisoara 

Ioana Maria Sandru 

sighisoara@cjmures.ro 

 

Municipality of Smolyan 

Eftima Petkova 

e.petkova@smolyan.bg 
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