
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СМОЛЯН   
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Подписване на меморандум  на разбирателството между градовете 
Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара 
(Румъния)  и Смолян (България) по  проект „Многостепенно управление за 
интегрирано и устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма 
„Европа за гражданите”-  Мрежи от градове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

MUSTER (Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално 
развитие) е проект по Програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ на Европейската 
комисия, Направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“,  Мярка 
2.2 – „Мрежи от градове“. От м. септември 2015г. до м. август 2017г. пет града – Чита 
ди Кастело (Италия), като водещ партньор, Жу Ле Тур (Франция), Льорах (Германия), 
Сигишоара (Румъния), Смолян (България) и Агенция Практикал Утопия (Италия) ще 
работят съвместно, за установяване на общи сфери на интерес и за изграждане на 
платформа за дългосрочно сътрудничество между петте местни управления. 
Програмата за градовете 2014 – 2020 на Европейската комисия представлява обща 
рамка с обединяваща функция за изпълнението на тези цели.  

Чрез тези срещи партньорите ще се запознаят със състоянието на градовете, 
участващи в проекта, в частност със специфичните иновативни форми на гражданско 
участие, избора на действия за съвместна дейност и постепенното формиране на една 
трайна мрежа. Основите за това са някои вече съществуващи сътрудничества, 
сходството в проблемите, с които градовете трябва да се справят и силната европейска 
отдаденост на всички партньори. Общият бюджет на проекта възлиза на 107 500,00 €, 
от които за Община Смолян са 17 550,00 € за изпълнение на предвидените й дейности.  

Основната цел на проекта е повишаване на демократичната ангажираност на 
гражданите, както и  създаване и укрепване на социално-икономическите отношения 
между партниращите общини посредством провеждането на срещи във всяка една от 
тях.  

Дейностите по проекта обхващат четирите основни теми на устойчивостта на 
регионите, а именно: 

1. Култура и туризъм 



2. Социално сближаване, борба с бедността и социално неравенство 
3. Иновации и конкурентоспособност  
4. Енергия и мобилност 
 

По проекта се провеждат пет основни срещи, по време на които участниците ще 
имат възможност да се запознаят с опита и практиките на своите партньори в тези 
сфери. В духа на „Европа за гражданите“ по време на срещите по проект MUSTER се 
редуват посещения на място в градовете домакини, като се презентират добри практики 
и се организират дискусии сред градовете участници по повод на това, което би могло 
да бъде интерес за бъдещо сътрудничество  

Откриващата среща по проект MUSTER се проведе  в периода на 16 – 18.10.2015г. 
в гр. Чита ди Кастело, Италия. По време на срещата всеки партньор  се представи с 
презентация,  и бяха обсъдени следните теми: 

1) Ролята на  градовете за развитието на Европа от средните векове до днес и 
ролята на Европа за градския напредък. 

2)  Култура и туризъм (Сигишоара) и Интегрирано планиране и участие (Смолян и 
Чита ди Кастело) 

3) План 21 (Жу Ле Тур) и Енергийна и климатична политика (Льорах).  

От Община Смолян в срещата участваха – г-жа Ефтима Петкова, Директор на дирекция 
„ИРТМПП“ и г-ца Сийка Табакова, гл. експерт в дирекция „ИРТМПП“.  

Втората среща се проведе в периода  на 18 – 20 февруари в Льорах, 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. Втората среща предостави богата 
програма от примерни решения в областта на интелигентната енергия, мобилността и 
устойчивото градско развитие. Обект на внимание в програмата бе темата за 
устойчивия транспорт. 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.  

Опитът на Льорах послужи за пример в дискусията, която бе проведена  на тема: 
„Напреднали решения за местното устойчиво развитие“. На срещата в Лорах, Германия 
участваха - Инж. Марияна Цекова, заместик-кмет на Община Смолян и г-жа Ефтима 
Петкова. 

В периода  06–09.07.2016г.  бе проведена трета среща на партньорите  проекта 
MUSTER в гр. Жу ле Тур, (Франция). В нея участваха Председателят на 
Общински съвет-Смолян – г-жа Славка Каменова и г-жа Ефтима Петкова. Бяха 



направени презентации от всичките 5 партньори на различни теми, имащи отношение 
към формиращото се партньорство. Основна тема на срещата бе подписването на 
Меморандум за разбирателство между 5-те партньора, като основа за по-нататъшното 
бъдещо сътрудничество.  

Четвъртата среща ще се състои в отново гр. Чита ди Кастело, Италия в края на м. 
Януари 2017г.  

Срещите по проекта дават възможност на общините да работят по общи въпроси и теми 
в дългосрочен план,  да обменят  добри практики с перспектива да бъдат 
мултиплицирани чрез сътрудничеството между петте града. Именно това е смисълът на 
„Мрежа от градове“ по програма „Европа за гражданите“.  

Община Смолян ще бъде домакин на петата  заключителна среща през месец юни 
2017г. Фокус на срещата ще бъде гражданското участие при определянето на политики 
за развитие и вземането на решения и европейското гражданство като част от процеса 
на многостепенното управление и успешното прилагане на политики. Планирани са две 
събития, а именно-конференция на тема „Демокрация и интелигентни градове“ с 
участие на училища и заинтересовани страни и кръгла маса на тема „Обществено 
участие на местни групи, бизнес и администрация“.  

Повече информация за проекта и срещите може да бъде намерена на официалния сайт 
на Община Смолян на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1798, 
както и на сайта на проекта http://www.muster-europe.eu/  

Този проект ще допринесе за подобряване на  сътрудничеството и взаимодействието 
между гражданското общество и местните власти, за разширяване на партньорските ни 
отношения с други общини и организации от Европейския съюз, за обмен на добри 
практики в местното управление.  

Текстът на меморандума за разбирателство е дискутиран по време на срещата в Жу Ле 
Тур, Франция и е постигнато съгласие между 5-те партньора за неговото съдържание 
като обща рамка за бъдещо сътрудничество.  

Към настоящата докладна е приложен текстът на Меморандума за разбирателство на 
български и английски език. При разминаване в превода между български и английски 
език, водещ се счита текстът на английски език.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 и ал. 2 и Глава 
осма чл. 59, 60 и 61 от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме 
следното:   

                                                  Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет - Смолян одобрява текста на Меморандум за разбирателство 
между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах 
(Германия), Сигишоара (Румъния)  и Смолян (България). 



2. Общински съвет – Смолян дава съгласие Кмета на Община Смолян да подпише 
Меморандум за разбирателство между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу 
ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара (Румъния)  и Смолян 
(България), партньори по проект „Многостепенно управление за интегрирано и 
устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма „Европа за 
гражданите”- Мрежи от градове с цел бъдещо сътрудничество и развитие на 
работеща мрежа от градове.   

Приложения:  

1. Меморандум за разбирателство на български език 
2. Меморандум за разбирателство на английски език.  
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Меморандум на разбирателството между градовете Чита ди 

Кастело, Жу ле Тур, Льоррах, Сигишоара, Смолян 

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.  

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.   

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,  Чита ди Кастело - партньор координатор по проект МУСТЪР. 

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.  

 

 

 


