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Перспективите за бъдещо сътрудничество MUSTER официално подписване на меморандума
На тази последна среща в гр. Смолян, България на 22-24 юни, 2017 г., проектът MUSTER, намери
своя кулминационен момент в подписването на Меморандума за разбирателство. Агенцията за
практически утопии, координатор на проекта, представи Меморандума за разбирателство, който е
в основата на бъдещото сътрудничество между петте града. Отправните точки за бъдещо
сътрудничество ще бъдат области на интерес, в които участват всички или повечето партньори,
като интелигентна политика в областта на климата и енергетиката, устойчива мобилност, култура,
туризъм, градска програма и социално сближаване. Меморандумът за разбирателство изрично
излага обща позиция по отношение на евентуалното бъдещо сътрудничество. Той бе подписан от
политическите представители на петте участващи градове. Кметът на Смолян Николай Мелемов
заяви: "Щастлив съм, че този проект ни събра, да се опознаем и да постигнем добри резултати.
Пожелавам на всички успехи и ви поздравявам за постиженията на всички градове, партньори в
MUSTER « Щастлив съм да подпиша меморандума, защото той дава една гаранция, че ще
продължим сътрудничеството си в бъдеще".

„Демокрацията в интелигентните градове» - ролята на цифровите
технологии за взаимодействието между администрацията и гражданите
Основна тема на тази последна среща беше
предаването на добри практики, свързани с ролята
на цифровите технологии за взаимодействието
между администрацията и гражданите. Дискусията
бе
съсредоточена
върху
използването
на
цифровите технологии в общностите, какви са
приложенията, до каква степен те допринасят за
опростяването,
по-бързото,
по-ефективното,
прозрачното и устойчиво функциониране на
администрациите. През годините всички градове са
оборудвани с цифрови технологии, които са в
състояние да отговорят на нуждите на гражданите
чрез достъпни, бързи и устойчиви услуги.
Действията на администрациите в социалните
мрежи сочат по-пряк контакт както с гражданите,
така и с туристите, и по-специално младите хора,
които са много по-склонни да следят новини на

своите мобилни медии, т.е. смартфони и таблети. В
този смисъл, независимо дали става дума за
заплащане на услуги, достъп до информация,
резервации и много други услуги, тенденцията е
"първо за мобилни устройства". Друга важна
причина, поради която публичните администрации
все повече приемат цифровите технологии и
изоставят хартиената подкрепа както за вътрешна
комуникация, така и за гражданите е околната
среда. В Льорах и Смолян например общинските
съветници получават всички документи и покани в
електронен формат. В допълнение към по-ниската
консумация на хартия също има по-малко
използване на тонер и по-малко емисии на CO2.
През следващите години ще бъдат спестени
няколко хиляди евро от разходите за печат,
доставка и персонал.

Среща с учениците: Моето
бъдеще в Смолян, в България,
в Европа!
Учениците от Езикова гимназия "Иван Вазов" в
Смолян представиха резултатите от своето
проучване за това, какво трябва да се направи, за
да се направи градът по-привлекателен. След това
те попитаха представителите на делегациите какви
събития или места съществуват в техните градове
за младите хора. Всеки представител отговори на
въпросите, отнасящи се до положението в своята
страна. Много интересно беше представянето на
младежкия старт-ъп NOETIC, които са разработили
електронен скенер за храни. Noetic, спечели първа
награда на страната за най-добра ученическа
компания за разработването на телефонно
приложение за сканиране на етикетите на храните,
с цел идентифициране на вредните съставки.
Приложението e-food scanner е налично в Google
App Store.

Посещение на
забележителности в Смолян
В дните на срещата петте делегации посетиха
някои от забележителностите на територията на
Смолян.
Първото
посещение
беше
в
Регионалния исторически музей и в Галерията за
съвременно изкуство. Музеят е най-големият в
Родопския регион и запазва паметта на жителите
на района в различни исторически периоди от
праисторията до наши дни. Второто посещение
беше
на
православната
църква
"Свети
Висарион", третата по големина църква в
страната и най-голямата църква в Южна
България, а след това и на Планетариума, найважния в страната. Планетариумът започва
своята дейност през 1975 г. и е едно от найпосещаваните места в града. В събота сутринта
петте делегации посетиха традиционното село
Широка лъка. Широка лъка е добре запазено
село в централните Родопи. Това е национален
архитектурен и фолклорен резерват, известен с
автентичните си родопски къщи. Първата спирка
бе старата православна църква "Успение на св.
Богородица", където се виждат интересни
стенописи.
Впоследствие
делегациите
се
насочиха към Етнографския музей – Згуровски
конак, стара селска къща, чиито мебели са
типични за края на 19 век. Последното
посещение беше в Националното училище за
фолклорни
изкуства.
Делегациите
бяха
поздравемни от учениците с традиционни песни
и танци, характерни за различни области на
България - очарователно представление.

Обмяна на добри практики в градовете на MUSTER и какво бъдеще ни
очаква заедно?
В хода на проекта и срещите петте града многократно потвърдиха мнението си, че при цялото си
многообразие те имат общи неща, особено в това, което считат за желано бъдеще и за проблемите,
които трябва да разрешат. От анализите на градовете Агенцията за практически утопии изготви
доклад за добри практики, които могат да бъдат изтеглени от уебсайта на MUSTER, разделен на
осем секции: Енергетика, мобилност, климат, иновации, култура и туризъм, процеси на
гражданското участие, социално сближаване, интегрирано планиране в градовете, управление,
трансгранично сътрудничество. Колекцията добри практики не е краят на този двугодишен проект, а
нова отправна точка за ново сътрудничество.

