
Успешно приключи посещението на делегацията от РАО “Тракия” в Република Турция. В периода 
от  20  до  22 юли  216  г.  бяха  проведени  работни  срещи  с  кмета  на  Текирда  и Председател  на 
“ТРАКИЯКЕНТ” Кадир Албайрак, с изпълнителния директор на турското сдружение на общини и с 
кметовете  на  Сюлейманпаша,  Шаркьой  и  Мармара  Ереглиси.  Участници  в  делегацията  бяха 
кметовете на общините Кричим, Първомай, Карнобат, Братя Даскалови и изп. Директор – проф. 
Иван Върляков. Визитата бе в отговор на осъществено посещение на турски представители от 
общински структури у нас през декември 2015 г. Тогава те посетиха и пречиствателната станция 
за питейни и отпадъчни води в Кричим. 
По  време  на  посещението  си  нашите  представители  имаха  възможност  да  посетят  и 
новоизграждащата се станция за пречистване на отпадни води край Текирда и язовир Чокал, а по 
време на работна среща с  генералния директор на  “ВиК” Текирда Шафак Баша се запознаха с 
интересни факти относно функционирането на системите за управление и контрол на качеството, 
количеството и дебита на питейните водоизточници. 

Обсъдени бяха съвместни инициативи, найвече в областта на обмяна на опит между различни 
общински експерти. Любопитен факт е, че кметовете на Шаркьой и Мармара Ереглиси, които са 
градоначалници вече четвърти мандат, са едни от основните учредители на турското сдружение 
на  общини  и  инициатори  на  междуобщинското  сътрудничество  в  регион  Тракия.  Първата 
конкретна проява на съседска помощ е изпращането на 4 тира със стоки от първа необходимост 
от гръцката община Сапес на засегнатите от земетресението на общини от региона на Мармара 
Ереглиси. 
През  годините, се установи практиката на взаимни работни посещения, при които в рамките на 
няколко  дни  се  решават  въпроси  от  общ  интерес  за  страните,  обменя  се  информация  и  се 
планират  следващи  общи  действия.  Обсъждат  се  предстоящи  съвместни  инициативи  –  общи 
проекти  за  културноисторическо  наследство,  младежки  обмени,  посещения  на  панаири  и 
изложения,  участие  в  тържества  и  спортни  прояви,  обмяна  на  опит между различни  общински 
експерти.  Добра  практика,  превърнала  се  в  традиция,  е  сдруженията  да  подпомагат 
представители  на  бизнеса  не  само  при  установяване  на  контакти,  но  и  при  укрепване  и 
развиването им.



При  проведените  срещи  и  разговори  всички  участници  се  обединиха  около  становището,  че  в 
резултат на добрите партньорства на ниво общини се променя духа на отношенията между двете 
държави. Сътрудничество, възникнало в началото в сферата на културата и спорта, се пренася в 
бизнес отношенията, а впоследствие подпомага всички контакти, в т.ч. и административните. То 
помага  за  решаването  на  важни  общи  проблеми  в  сферата  на  екологията,  опазването  на 
околната  среда,  превенцията  от  наводнения,  взаимопомощ  при  пожари,  земетресения  и  други 
природни бедствия. 

Бъдещето  на  междуобщинското  сътрудничество  в  регион  Тракия  –  това  е  бъдещето  на  всяка 
община  поотделно  и  на  всичките  общини  заедно.  То  ще  бъде  такова,  каквото  хората  искат  и 
заслужават да имат. Грижата за неговото постигане е обща  на асоциациите, на всеки кмет, на 
всеки човек. 
Регионалната  асоциация  на  общините  “Тракия”  е  учредена  през  1997  година  като 
неправителствено,  независимо  и  доброволно  сдружение  на  общини.  Днес  членове  на  РАО 
“Тракия”  са  27 общини от 7  области: Айтос, Асеновград, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, 
Гълъбово, Димитровград, Елхово, Джебел, Карлово, Карнобат, Кричим, Крумовград, Николаево, 
Павел  баня,  Поморие,  Първомай,  Садово,  Сливен,  Созопол,  Средец,  Стралджа,  Сунгурларе, 
Твърдица,  Тополовград,  Тунджа  и  Чирпан.  Асоцииран  член  на  РАО  “Тракия”  е  Съюзът  на 
тракийските дружества в България. 
От присъединяването  си  към РАО  “Тракия”  през 2004  година, Кричим е една от найактивните 
общини в Асоциацията. 

Началото на трансграничното сътрудничество в регион Тракия на ниво сдружения на общини е 
поставено  през  2000  г.  когато  Мрежата  на  общини  “Полис”,  Гърция  и  турската  асоциация 
“ТРАКИЯКЕНТ” подписват протокол за сътрудничество. 
РАО “Тракия” се присъединява към това партньорство на 8 октомври 2001 г. с подписването на 
Протокол за сътрудничество с турската мрежа на общини “ТРАКИЯКЕНТ”.



“Триъгълникът на сътрудничество” между трите организации на местните власти в България, 
Гърция  и  Турция  е  осъществен  с  подписването  на  Протокол  за  сътрудничество  между  РАО 
“Тракия” и гръцкото сдружение “Полис” на 23 юли 2004 г. Протоколът предвижда взаимодействие 
в  областта  на  местното  самоуправление,  икономиката,  социалната  политика,  културата, 
екологията, селското стопанство. 
Кулминацията  на  тристранното  сътрудничество  е  на  10  декември  2005  г.,  когато  в  Ксанти, 
Гърция, е подписан тристранен протокол за сътрудничество между РАО “Тракия” и партниращите 
й мрежи на местните власти от Гърция и Турция. С протокола трите страни поемат ангажименти 
да обменят информация с цел разширяване на своето сътрудничество, както и да предложат на 
своите правителства проекти и програми за разрешаване проблемите в крайграничните области.


