
СТРАТЕГИЧЕСКА 
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАМКА 
В ОБЛАСТТА НА 
ГРАДСКОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ





Проектът URBAN-NET е насочен към устойчи-
вото развитие на градовете в Европа. Негова-
та обща цел е да повиши сътрудничеството 
и координацията между държавите-членки и 
асоциираните държави чрез изграждане на 
мрежа и сътрудничество в областта на съв-
местните научно-изследователски дейности. 
По-конкретно проектът цели да: 
 • Подчертае характера на Европейския  
град по пътя на устойчивото градско развитие 
и научните изследвания
 • Координира програмите в различни 
научноизследователски области в рамките на  
националните политики
 • Създава действителна  добавена стой-
ност чрез научноизследователските резулта-
ти
 • Постави основите за постоян но сът-
рудничество и координационна платформа за 
финансиращи програми  в тези области на на-
учни изследвания.

URBAN-NET се финансира по 6-та Рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания и тех-
нологично развитие, приоритет Околна сре-
да, схема ERA-NET. . Проектът е представен в  

широки граници чрез своите 16 партньора  от 
13 държави. Управлението му се извършва от 
консорциум от тези партньори и ще продъл-
жи четири години до юли 2010 година, когато 
завършва първия етап. URBAN-NET поставя 
дневния ред в областта на изследване върху 
устойчивото развитие на градовете в Европа 
и преследва дългосрочното сътрудничество, 
предимно чрез съвместни програми за научни 
изследвания.

URBAN-NET се стреми към допълване, засилва-
не и информиране за дейностите и капацитетите 
на Европейската Комисия и финансираните на-
ционални програми. Мрежата цели по-нататъшно 
развитие и увеличаване на Европейската изсле-
дователска мрежа за финансиране и координа-
ция с  дейностите на ЕС и други сходни мрежи.
“За или от името на” 16-те партньора финан-
сиращи изследвания в областта на устойчиво-
то развитие  от 13 европейски държави и един 
Глобален партньор

Тази публикация представлява резюме на 
пълния доклад, който може да бъде разгледан 
на страницата на  www.urban-net.org 

URBAN-NET – МРЕЖА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ
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Повече от половината от населението в света жи-
вее в градовете и столиците и техният брой  се 
очаква да нарастне от 3.3 то почти 5 милиарда 
до 2020 година. Безпрецедентното нарастване 
на градовете съдържа значителен риск  и огром-
ни социално-политически предизвикателства, но 
същевременно може да бъде разглеждан и като  
потенциал за съществени  и иновативни реше-
ния. 
Зададените характеристики на устойчиво разви-
тие на град ските ареали трябва да бъде подпома-
гано  чрез икономически, социални и екологични 
мерки. Това на практика означава, че градовете 
трябва да станат участойчиви, да посрещат нуж-
дите на съществуващото население без това ав-
томатично да  налага компромиси за бъдещите 
поколения. 
Добре функциониращите градове са значител-
на предпоставка за икономическото развитие на 
съответната държава и ключов елемент за со-
циално благополучие. Високата гъстота на засел-
ване трябва така да бъде организирана, че: 
• Градовете да продължават да бъдат обитаеми; 
• Транспортните  мрежи да функционират; 
• Екологичните проблеми  да намаляват; 
• Потреблението на ресурси и генерирането на от-
падъци да намалее.
• Водните и енергийни услуги да са достъпни до 
всички. 
Каква трябва да е правилната 
визия, принципи и модели 
за нейното постигане?
В сравнение с други модели на градове, “Евро-
пейският град” притежава предимството да бъде 
базиран на компактност, функционално структури-
ране, обществено съзнание и сравнително добри 
предпоставки за устойчиво развитие. Този утвър-
ден модел за общи ценности стойности  представ-
лява  добра основа за надграждане. 
Устойчивите градове изискват  инвестиции: ин-
вестиране на финансови средства, политическа и 
гражданска ангажираност, а също така и   позна-
ния за справяне с проблемите и рисковете, пред 
които са изправени. Следователно научните из-
следвания за устойчивото развитие на градовете 
се безспорния ключов инструмент. Той осигурява  
фундаментални и приложни знания за доразви-

ване  решения по проблемите на  развитието на 
градовете.
В днешно време, е безспорна констатацията, че 
по-голямата част от нарастващите  проблеми на 
градовете не се ограничени само до национал-
ните им граници. За съжаление, до настоящия 
момент, европейското интегрирано изследване 
за  устойчивото развитие на градовете е  фраг-
ментирано и ниско приоритетно. URBAN-NET 
предлага поставяне на по-силен пан-европейс-
ки фокус върху тази политика  и върху научното 
изследване, и по-специално върху транс-наци-
оналното сътрудничество в изследователската 
дейност.  

Стратегическата рамка за научни изследвания  
представлява кулминацията от усилията на 
URBAN-NET да анализира националните и ре-
гионални изследователски програми за разви-
тие на градовете в отделните държави-членки и 
присъединилите се страни с техните партньори 
и заинтересованите участници за постигането 
на крайния резултат, което се надяваме да се е 
получило - съвместим дневен ред за насърча-
ване общи усилия в сътрудничеството в науч-
ните изследвания в Европа и на международно 
ниво. 

ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПА  
КЪМ ГРАДСКО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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За пан-европейския напредък е необходимо стра-
тегическо и фокусирано изследване, което да 
разглежда настоящите, произтичащите и бъде-
щите предизвикателства. Тази рамка подкрепя 
визията за устойчив град чрез фокусирането на 
потенциални потребности от научни  изследвания 
и дейности, които ще стимулират планирането, 
финансирането, изпълнението, разпространени-
ето и оползотворяването на научните изследва-
ния сред всички заинтересовани страни на всички 
нива, включително местно, национално, транс-
национално  и европейско.
Посредством  реализирането процеса на интен-
зивно участие на заинтересованите страни се 
очертаха четири приоритетни области от 15-те 
първоначални приоритета и научноизследовател-
ски области. 
Области на действие за научни изследвания 
за устойчиво развитие на градовете 
• Интегрирано градско управление и градове ли-
дери
• Устойчиво използване на земите в градските ре-
гиони
• Промяна на климата в контекста на градовете 
• Здраве, качество на живот и обществени про-
странства
• Близост, достъп, транспорт и мобилност 
• Социална стабилност и квартали с влошени ус-
ловия за живот 
• Енергийна ефективност и управление на инфра-

РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

структурата 
• Конкурентни характеристики на градовете и 
адаптация към глобализацията
• Управление на околната среда и социалното по-
ведение 
• Демографска промяна – възможности и последс-
твия за градовете 
• Миграция и различия като предизвикателства и 
възможности 
• Наследство, идентичност, туризъм и търговска 
марка 
• Свиващи се  градове 
• Търговски средища и централизирани места за 
логистика 
• Проектиране на жилищни  и централни зони във 
силно диференцирани градове
Рамката обхваща три основни теми:
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 Ефективната изследователска рамка трябва 
да приема и поощрява набор от методи и под-
ходи. Осезаема е необходимостта, също така и 
от  по-задълбочено разбиране на предизвика-
телствата и динамичната сложност на управле-
нието на градовете. В допълнение се счита за 
целесъобразно и развиването на нови подходи 
и разбирания, иновативни решения, методи, 
средства и инструменти. Още повече, че е от 
съществена важност да се разпространят, об-
съдят и дискутират резултатите, условията на 
финансиране и заключенията  с оглед да се 
увеличи разбирането като се стимулират дей-
ности за необходимата промяна. 
За постигането на най-голяма добавена стой-
ност и най-добро съотношение разходи-ползи 
URBAN-NET препоръчва да се приеме “кодекс 
на научно-изследователската дейност за гра-
довете” за извършването на бъдеща такава 
дейност на транс-национално ниво и на ниво 
ЕС. Кодексът препоръчва следните принципи за 
изследване на устойчивото градско развитие: 
• Отговаряне на нуждите за намаляване на най-
ограничаващите пропуски в познанията, пред-
стоящите комплексни проблеми и  на бъдещите 
предизвикателства, които са със значително 
проявление на европейско ниво
• Гарантиране  на значително влияние и ясна 
добавена стойност на  вариантите за средни и 
дългосрочни решения относно областите за на-
ционални научни изследвания, лицата, ангажи-
рани с политически решения  на местно ниво и 
практикуващите лица.
• Промоциране на силна хоризонтална и верти-
кална интеграция, която ще спомогне опреде-
лянето, изпитването  и съчетаването на взаи-
мозависимостите и връзките между различните 
сектори, услуги и нива на управление 
• Развиване проблемно ориентирани, интер и 
транс-диспиплинарни подходи, обединяващи 
учени и практикуващи за откриване на нови 
знания и разбирания, което на свой ред ще до-
пълва и въздейства върху разработването на 
политиките и практиките. 

КОДЕКС НА ПРИНЦИПИТЕ 
НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ГРАДОВЕТЕ

• Насърчаване за  по-голям тестови обхват, 
включително по-голям брой пилотни и демонс-
трационни проекти, иновативни методи за разп-
ространение както и условия за обучение
• Разработване на концепции за изследвания 
и методологии, които да включват въпроси за 
разпространение, демонстрация и трансфер на 
резултатите от научните изследвания
• Поощряване изследователските подходи, кои-
то съдържат:
• Национални  сравнителни анализи на специ-

фични теми 
• Изследвания за оценка на силните и слабите 
страни на алтернативните подходи
• Подобряване на сравнителните бази данни за 
организационните форми на управление. Из-
следователски проекти, чийто демонстрацион-
ни форми да развиват нови разбирания и кон-
цепции
• Изследвания с фокус върху разработването 
на най-добри практики 
• “Универсални показатели” за мониторинг на 
сравнителната устойчивост на градовете.
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Димамично променящата се ситуация в модерните 
общества изисква нови и по-интегрирани подходи за 
това как правителствата  да планират и управляват 
градовете и регионите си. Такива нови подходи и 
модели на действия,  обаче ще изискват също така 
и по-активен диалог между различните участници, 
включени в преобразуването и  и възстановяването 
на градовете. Още повече, че тези адаптации ще се 
реализират в контекста на постоянно включващи се 
средства за комуникация и технологии. 

УВЕЛИЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИ В УП-
РАВЛЕНИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ
Въздействието от глобализацията отслаби способ-
ността на много местни общности да  осъзнаят нуж-
дите си и да осигурят развитие, което да отговаря 
на месните им приоритети и потребности.  Бързата 
миграция към и от градските ареали в Европа фор-
мира по-големи  ограничения върху политическите 
процеси. 
Градовете ще поемат и развиват тенденцията за 
устойчиво развитие единствено и само, ако гражда-
ните им приемат устойчив начин на живот, ценности, 
поведение и съответното отношение. Tова налага  
проектиране, развиване, приемане и адаптацията 
на кохезионни и активни форми на управление във 
всички сектори и йерархии – отделни индивиди, об-
щности, власти и представители 
Ключови теми на изследването
• Алтернативни подходи за включване на общност-
та
• Нуждите на ангажираните общности за отделните 
етнически групи 
• Управление на общността и предоставяне на пъл-
номощия, например процес на взимане на взаимни 
решения при обсъждане на бюджета 
• Използване на нови интерактивни модели за уп-
равлението на градовете с оглед  постигането на 
по-широко сътрудничество в процеса на вземане на 
решения
• Ролята на избраните политици за улесняване на 
публичното участие
• Включване на “третия сектор” и НПО в процеса на 
вземане на решения
ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДОВЕТЕ.
Управленските институции трябва да се модернизи-
рат, ако се цели постигане на пълно посрещане на 
променящите се нужди на обществото. Необходимо е 

ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 1: 
ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ГРАДОВЕТЕ 
И ЛИДЕРСТВО НА ГРАДОВЕТЕ
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да се извърши изследване за  установяване ефектив-
ността на различните  стратегии за  институционална-
та реформа.  В случая се открояват три припокриващи 
се в различна степен механизми за промяна: 

Глобално икономическо преструктуриране означа-
ва, че градовете и регионите на настоящия етап се 
състезават и сътрудничат по пазарен механизъм  на-
пълно различен от този в миналото. Това стимулира 
движение за създаване на обширно управление или 

Ключови теми за изследване
• Оценка на политиките за устойчиво развитие и 
инструментите на местно, национално и европейско 
ниво
• Практики за устойчиво развитие на ниво градове, 
както на международно така и на национално ниво
• Работни рамки  “универсални” показатели за срав-
нителен мониторинг за изпълнението функциите на 
градовете на ниво държава и Европа 
• Използваните от агенциите и градовете процеси 
на обучение за увеличаване на способността им да 
подпомагат устойчивото развитие на градовете
• Мрежи за обучение на нови градове в областта на  
устойчивото развитие в посока затвърждаване  меж-
дународната  обмяна в процеса на разработване на 
политиките за градовете.

ПРОМЯНА НА ДИНАМИКАТА НА МЕСТНАТА ДЕ-
МОКРАЦИЯ
Глобализацията отслабва базираното на място уп-
равление и респективно намалява демократичната 
легитимност на месните, градските или регионал-
ните власти. Необходимо е изследване за проме-
нящата се динамика на местната демокрация за 
да се определи по какъв начин да се увеличи де-
мократичната легитимност на местните системи за 
управление. 
Ключови теми за изследване
• Относителните финансови правомощия на месни-

споразумение за сътрудничество между много части 
на Европа. Стъпката от “силово управление на из-
пълнителната власт” към “управление” изисква 
местните форми ангажирани с този процес да бъдат 
ефективни в работата си с другите заинтересовани 
страни. Нуждата на гражданите от по-адекватни от-
говарящи на нуждите им  услуги поставя много пре-
дизвикателства пред  традиционните подходи в про-
цеса на вземане на решения.
Ключови теми на изследването
• Сравняване на силните и слаби страни на алтерна-
тиви за институционално организиране и  модели на 
управление на градове 
• Алтернативни модели на управление и стратегии 
за свързване на политиките в център-град или  в гра-
довете на регионално ниво
• Начини за извършване на мониторинг за дългосроч-
ното въздействие на организационните реформи за 
балансиране на краткосрочни политически решения  
и дългосрочни цели
• Сравняване на различните условия за изпълнение 
между различните сектори на управлението и ад-
министрацията за да се обхване намаляването на  
бариерите чрез развиване на по- холистичен и ин-
тегриран модел на управление на градовете.

ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Необходимо е  извършване на научни изследвания 
върху политиките, инструментите и подходите, които 
се считат за по-ефективни в насърчаването на град-
ското развитие. Изследването може да спомогне  за 
изясняване на политики, процедури и практики в 
различните контексти, да определи и да разработи 
иновативни подходи и процеси за обучение.

те власти съвместно с местния капацитет да бъдат 
адресирани към колективните предизвикателства 
• Моделите на управление използвани от градовете 
и градските региони в различните страни за опре-
деляне силните и слаби страни на алтернативните 
модели 
• Ролята на професиите в месното управление и на-
чин за постигане на  правилния баланс между раз-
личните специални и общи умения за управление
• Алтернативни връзки между различните нива на 
управление, в това число, съгласуване, договори, 
режими на изпълнение и конституционна защита
Алтернативни подходи за иновации в публичните ус-
луги в различните страни и контексти.
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Практиките за използването и управлението на зе-
мята оказват голямо въздействие върху природните 
източници в това число вода, почви, храни, въздух, 
растения, ландшафт и животни. Те също така влия-
ят и върху социалното, и икономическо развитие, 
в това число достъпното обитаване допринася за 
социалната интеграция като се има в предвид, че 
социалната изолация в повечето случай е резултат 
от пространствени моно структури. Дългосрочните 
политики за използването на земята  са от изключи-
телна важност за устойчивото градско развитие на 
местни и национални нива. 

“Полицентричния модел на града” е предложен, 
като основен модел за ориентация и визия за градс-
ка устойчивост, в която  визия  автономните градове 
създават цялостност от плътно заселени и със сме-
сени функции ареали и райони, интегриращи енер-
гия, производство на храни, отворени пространства 
и пространствена концентрация на града. 
Изследването е необходимо за да се определят 
движещите фактори, взаимовръзките и взаимоза-
висимостите, и да се намерят иновативни решения 
като част от  взаимния процес на вземане на реше-
ния от гражданите, местните правителства и други-
те участници. 

ОСНОВИ ФАКТОРИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕ-
МЯТА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Докато съществува голямата  комплексност при из-
ползването на земята няма да е възможно постига-
нето на ясен консенсус за предпочитаните структури 
на устройство на територията и това по какъв начин 
устойчивото използване на земята трябва да бъде из-
мервано.Количествените сравнителни изследвания 
за развитието на нерегламентираното разрастване на 
градските зони и анализите на съществуващите поз-
нания са необходими за използването им  в регионал-
ните и местни процеси на придобиване на познания.
Ключови теми за изследване
• Юридическа рамка, добри и лоши практики при из-
ползването на земята и политики
• Градски структури в контекста на Европа
• “Универсални” показатели, мониторинг и средства 
за сравнения при сравнителния мониторинг за из-
пълнение развитието на градовете 
• Средства за интегриран процес на вземане на ре-
шения за измерване приемането на използването 
на земята и стойността на открития ландшафт. 

ДВИЖЕЩ МЕХАНИЗЪМ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ЗЕМЯТА
Въпреки, че движещият механизъм за нерегламен-
тирано разрастване на градските зони е добре поз-
нат и анализиран процес,  пропуските в познанията и 
прилагането  им все още съществуват по отношение 
на бъдещи сценарии и ръководни насоки за дейс-

ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 2: 
УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ЗЕМЯТА  В ГРАДСКИТЕ РАЙОНИ
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твия. На този етап не е достатъчно ясно какво точно 
се съдържа под концепцията за устойчиво използва-
не на земята и как различните структури на терито-
рията могат да бъдат интегрирани и адаптирани към 
бъдещите тенденции. 
Ключови теми на изследването
• Социална и демографска промяна и възможности 
за използване на земята
• Промяна на климата - последствия за земеползва-
нето 
• Последствия от увеличението на цената на енерги-
ята и  разходите за осигуряване на мобилност 
• Нарастващи  нужди от увеличаване на селскосто-
панска производителност и ефекта от това върху 
екологичните функции на почвата
• Променящите се нужди на суб-градските структури 
и градове
• Чувствителност и гъвкавост на еднофонкционани-
те и многофункционалните територии
• Непредвидени събития като финансова криза и ней-
ното въздействие върху структурите на територията.

ПРОСТРАНСТВЕНИ АСПЕКТИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА И ГРАДОВЕТЕ
Една от най-съществените задачи на политиката за 
устойчиво използване на земята е да се минимизира 
въздействието върху околната среда и по-конкретно, 
потреблението на природни ресурси. Все още не е 
ясно по какъв начин тази цел ще бъде реазлизирана 
и какви ще се най-целесъобразните мерки.  
Моделът на полицентричните градове най-вероят-
но комбинира предимствата на модела за “Компак-
тен град”  като гъстота, сбор от функции, публичен 
транспорт, с индивидуалните качества на извънград-
ските зони като зелени площи, подходяща за деца 
среда и собственост на жилищните площи. 
Ключови теми на излседването
• Цена на различните модели на територията, вклю-
чително инфраструктура и публични услуги
• Съдържание на полицентричния градски модел и 
възможности за неговото въвеждане 
• Урбанизация на парковото строителство: начини за 
преминаването му в част от градовете и районите
• Разбиране и справяне с комплексния характер, 
различните участници, интереси и ограничения
• 3D-планиране за новите възможности за използва-
не на земята 
• Начини за отговаряне на предизвикателствата на 
използването на земята
• Средства за разрешаване на конфликти и увели-
чаващата се необходимост от различни видове зе-
меползване.
 
СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА
От социална гледна точка, нерегламентираното 
разрастване на градските зони допринася за соци-

алната изолация като в най-честия случай разгра-
ничава домакинствата  със средни доходи от тези 
с ниски доходи и етническите малцинствени групи.  
Пространствената концентрация може да превър-
не определени зони в места с влошени условия за 
живот, където социалните различия  да придобиват 
още по-ясни измерения. 
От икономическа гледна точка цената на неинтегри-
рания модел на територията е, също така, относител-
но висока. Характерните разходи включват престоя  
в задръствания, времето за достигане до жилищата, 
закъсненията на транспорта, както и допълнителни-
те разходи за градска инфраструктура. Поради струк-
турните промени в икономиката  вътрешните градски 
ареали  често понасят негативните последствия от 
процесите на изоставяне на  индустриалните зони.  
Ключови теми за изследване
• Връзки между начините на живот, въздействието на 
околната среда и използването на земята
• Процеси на поляризация: допълващи фактори и 
условия
• Кохезията като обща цел: възможности, произтича-
щи от политиката на Европа
• Устойчива регенерация на изоставени или с вло-
шени  условия на живот места
• Нови подходи за публичен транспорт и подпомага-
не на немоторизиран транспорт.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УСТОЙЧИВО 
ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА
Постигането на устойчиви структури на земепол-
зване и на териториални структури  се  очертава да 
се превърне в основен  елемент от процеса на взе-
мане на решения и неговото приложение. Именно 
поради този факт, научните изследвания трябва да 
допринасят това прилагане чрез научни анализи, 
коментари, препоръки и оценки. Изследванията за 
и върху  прилагането имат роля различна от проце-
са на самото прилагане. Тук се включват наблюде-
ние или подготовка и анализиране на решенията и 
тяхното прилагане. 
Ключови теми на изследването
• Интегрираното управление включително действия 
по измерване и сравняване
• Регионални модели за ориентация и планове за 
развитие както и връзката им с процесите на взема-
не на решения
• Управление и участие по отношение на капацитета за 
самоорганизиране,включително и на регионално ниво 
• Разработване на регионална визия извън обхвата 
на местната перспектива
•  Нови инструменти на политиката, в това число и 
задължителни граници на нерегламентирано раз-
растване на градските зони, нови забрани за разви-
тие, такси и др.
Нови модели на градове, принципи  и начини за тях-
ното въвеждане
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Антропогенните промени на климата и последстви-
ята са основните предизвикателства за европейс-
ките градове. Традиционно, европейските градове 
заемат на места със стратегическо значение като 
такива пресичащи големи реки или близо до море, 
и е логично да  се отбележи,че значителен брой от 
тях най-вероятно ще попаднат под директното въз-
действие от промяна на климата като наводнения 
или температури. 
URBAN-Net счита, че европейските градове ще тряб-
ва да представляват  
• Комплексна адаптивна система, която адресира и 
управлява рисковете и променчивостта на градско 
ниво
• Стабилна система, с нулеви емисии, без въглеро-
ден двуокис, ниско ниво на генериране на  отпадъци, 
добър воден баланс, независим град с добри регио-
нални връзки 
• Добросъвестно общество, на което жителите, граж-
даните и консуматорите са добре информирани и  с 
политически лидери и лица, ангажирани в процесса 
на разработване на политики.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА 
– АДАПТАЦИЯ И СМЕКЧАВАНЕ 
НА НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Съществува силна необходимост от създаването на 
“Еластични градове”, градски ареали, които да аб-
сорбират промените, разпознават и интегрират со-
циално-културното и екологичното развитие. Стра-
тегиите трябва да подобрят общата отговорност и 
готовността на отделните лица, институциите и ус-
лугите към неизбежните последствия от промяната 
на климата. 
Смекчаването цели намаляване емисиите от парни-
ковите газове и ограничаване на по-нататъшна ан-
тропогенна климатична промяна чрез: намаляване 
консумацията на енергия, подобряване на енергий-
ната ефективност, използване заместител на гори-
вата и промяна на практиките на използването на 
земята.  
Процесите по адаптирането и смекчаване на въз-
действието трябва да функционират заедно.Синер-
гията и противоречията между двата подхода трябва 
да бъдат изцяло разгледани и внимателно оценени 
на всички нива, и между отделните сектори. 
Ключови теми на изследването
• Принципите, моделите и средствата за създаване 
на ‘Еластични градове’

ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 3: 
ПРОМЯНА НА КЛИМАТА В КОНТЕКС-
ТА НА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ 
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• Адаптация към промяната на климата на чувс-
твителните  ареали  и стратегии и разработване на 
общи практики за съвместни действия
• ‘Проверка състоянието на климатичните промен-
ливи’ чрез национално и регионално планиране и 
промяна на законовата база в строителството 
• Съотношение цена/полза на различните варианти, 
включително и вариант “отсъствие на действия”
• Нерегулативни подходи към ефектите от промяна-
та на климата
• “Универсални” показатели, мониторинг и сравнява-
не на достиженията за сравнителен мониторинг на 
изпълнението на градовете 
• Полза за общността от облекчаване въздействието 
от промяната на климата (вятърни, слънчеви и топ-
линни генератори)
• Комуникация и прилагане на придобитите позна-
ния 
• Препятствия пред прилагането на моделите за 
смекчаване на въздействието върху климата
• Полезно взаимодействие/компромисни решения 
между адаптацията и стратегиите за смекчаване на 
въздействието върху климата.

ПРИСПОСОБВЯНЕ НА ЖИВОТА КЪМ ПРОМЯНАТА 
НА КЛИМАТА –КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Стресът от високите температури, кардио-респира-
торни усложнения, инфекциозни и паразитни болес-
ти, наводнения, суша и др. са неизбежна част  от не-
прекъснато увеличаващите се заплахи към бедните 
и непривилегировани общности и по-специално към 
високо рисковите ареали. Образованието, здравео-
пазването, публично здравните инициативни, инф-
раструктурата и икономическото развитие ще про-
дължават да играят ключова роля в поддържането  
на приемливи нива на качеството на живот. 
Ключови теми на изследването
• Пан-европейска дефиниция на качество на живот, 
включително минимални общи стандарти 
• Социални, и по-конкретно психо-социални въздейс-
твия от промяната на климата
• Социално-икономически данни и тенденции и тях-
ното въздействие върху социалната чувствителност 
към промяната на климата 
• Увеличаване на общественото съзнание и поощря-
ване на положителните промени в поведението
• Предоставяне на гражданите възможността да ре-
агират положително на последствията от промяната 
на климата.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИТЕ: 
ОЦЕНКА НА РИСКА  & УПРАВЛЕНИЕ
Оценката на риска и управлението е ключов еле-
мент в подготовката на градовете за промяната на 
климата. Информацията за пространственото и вре-
мево въздействие на климатичните противополож-
ности и увеличаваши се тенденции ще спомогне да 

се информират органите по управление на риска 
във всички сфери  на градското планиране и управ-
ление. Методологиите за управление на неопреде-
леностите трябва да станат преобладаващи и при-
същи на процесите на вземане на решение.  

Ключови теми на изследване
• Модели с висока резолюция за градска околна сре-
да и райони
• Социално-икономически сценарии за ситуация на 
потенциален риск за участниците в процеса на взе-
мане на решения на местни и регионални нива
• Интегрирани средства за подкрепа на решения за 
оценка на риска и управление на неопределености-
те
• Общ европейски сценарий за минимална инфор-
мация за оценки на риска на местно ниво

ПОЛИТИКИ ЗА ПРОМЯНА НА КЛИМАТА – ИНТЕГ-
РИРАН ПОДХОД
Месните власти трябва да са в състояние за  навре-
менна адекватна ответна реакция към отправените 
предизвикателства. Такъв отклик може да представ-
лява и предприемането на непопулярни мерки или 
вземането на решения по неопределени рискове. 
От тук следва, че от първостепенна важност всич-
ки страни на местните правителства да бъдат изця-
ло ангажирани с фактора “промяна на климата” по 
отношение на политики и процеси на вземане на 
решения. Следователно, тези бъдещи решения и 
политики трябва да бъдат обвързвани с решения и 
политики в регионален, национален, европейски и 
международен мащаб. 

Ключови теми на изследването
• Възможности за подобряване на месните и регио-
нални административни компетенции 
• Ангажиране на гражданите в стратегиите за промя-
на на климата
• Съзадаване на капацитет за научни изследвания на 
национални и ме стни нива за да се изгради отсъс-
тващата връзка  между изследванията и практиката. 
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Публичните пространства са важен фактор за 
осигуряване и поддържане на качество на живот 
и насърчаване към активен и здравословен начин 
на живот. Те, също така, осигуряват основата за 
широк набор от социални взаимодействия, които 
да подпомагат личното и общественото благопо-
лучие. Още повече, че те могат да допринесят за 
биоразнообразието, контрола на въздуха, ограни-
чаване замърсяването на водата, а също и да  спо-
могнат в борбата с промяната на климата.  Прави-
телствени и неправителствени агенции съдействат  
за различните политики, стратегии и инициативи 
за насърчаване планирането на градските зони в 
осигуряване на “зелена” и “синя” инфраструкту-
ра. Лайпцигската харта за устойчиви европейски 
градове акцентира особено върху  “създаване и 
осигуряване на публични пространства  с доб-
ри характеристики” и подчертава, че  “трябва да 
се обърне внимание на културните и здравни 
аспекти”.

ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
Активността на  участието на гражданите в процеса на 
градското планиране варира в различните страни на 
Европейския континент. Това се отразява на степен-
та на  посрещане на месните нужди за осигуряване 
на  подходящи публични пространства. При различ-
ните модели на реализиране на държавни поръчки 
за осъществяване на развитието, също се редува  
преобладаването на местно ниво с това на държавно 
ниво за придобиване на публична собственост. Тези 
различни модели резултират в много различни вари-
анти и качествени показатели за развитие.  Гъвкавост 
и бъдеща проверка са необходими за отчитане про-
мяната на климата и на  демографските и социални 
нужди. На ниво разработване на концепция и проекти-
ране трябва да се отчетат  и нуждите от обновяване. 
Ключови теми на изследването 
• Влиянието на различните модели на придобиване 
и инструменти за планиране, насърчаване и изграж-
дане на добри публични пространства 
• Модели за управление на градовете, които улесня-
ват участието на гражданите в планирането на об-
ществените места
• Оценяване на ефективността на рамките за стра-
тегическо планиране за осигуряване на условието 
- обществените места да отговарят на ‘нуждите’ на 
гражданите 
• Средства за регулаторна оценка като одити на от-
критите пространства, оценка на въздействие върху 

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 4: 
ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И 
ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 
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здравето и техния принос към осигуряване на качес-
твени обществени места
•  Средства за оценка и спомагане изграждане кри-
терии за устойчиво проектиране
• Усложнения при проектирането на градовете 
• Свързване на общественото пространство с насе-
лението, за постигане на активен и здравословен 
начин на живот.

СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВЗАИМОДЕЙС-
ТВИЕ И ОБХВАТ
Лошо проектирани и управлявани, обществените 
пространства често се оказват разположени  в зо-
ните с най- лошите условия за живот и допълват 
усещането за влошени физически и социални  усло-
вия.  Публичните пространства с качествена инфра-
структура са от определяща важност за развитието 
на детската среда. Те предлагат възможности за ра-
витие на социални, познавателни и физически уме-
ния. Това може да осигури емоциално успокоение и 
за възрастните. Добре проектираните обществени 
места благоприятстват за социалното обединение 
и оформят културната идентичност на района чрез 
изграждането на чувството на принадлежност към 
мястото.
Ключови теми на изследването
• Модели за пространства, които подпомагат и под-
крепят сближаване на общностите и културите им 
• Анализи на начини на живот, на общности  със слаб 
достъп до отворени пространства с добро качество, 
и как този модел се реализира в останалите евро-
пейски  страни
• Преглед на ситуацията  дали местата с добри ус-
ловия спомагат за увеличаване образователните 
достижения 
• Усилията за “изграждане на място” и “създаване 
на местна търговска марка” и ползите за изграж-
дане на социалния капитал за местните жители
• Обществени места за подпомагане развиването на 
общността, сближаване и преминаване от “гето” в 
“барио” култура.
• Видове обществени места, които се използват от 
групи с определени културни интереси и ползи, кои-
то могат да бъдат постигнати посредством тези про-
странства с добри характеристики
• Промяна на нуждите на потребителите във времето 
• Ефектите от създаването на изолирани пространс-
тва за различните ползватели и на интегрирани про-
странства, които удовлетворяват нуждите на раз-
личните групи от ползватели.

УСЛУГИ НА ЕКОСИСТЕМАТА, 
ОТДИХ И ПОЧИВКА
Съгласно принципите на устойчивото развитие, ре-
шенията за политиките могат да извлекат ползи от 
подобреното разбиране на ползите от услугите на 
екосистемите за икономическото и социално бла-

годенствие в контекста на развитие на градовете. 
Изследването може да спомогне за определяне на-
чина на включване на ползите от услугите на еко-
системата в политиките за определените от пазар-
на икономика и начинът, по който политиките могат 
да включат мерки за поддържане, възстановяване и 
подобряване на услугите на екосистемата. 
Ключови теми на изследване
• Връзка между здравето на екосистемата и здраве-
то на човека
• Нормативно съотношение между градската зелена 
и синя инфраструктура за спомагане на ограничава-
не замърсяването на въздуха, шумозамърсяването 
и ефекта на топлинните острови  
• Основните принципи за превантивни мерки за здра-
вето и оценяване на значимостта и ефективността 
на зелените градски и сини зони 
• Физиологически и психологически ползи от извър-
шване на дейности на закрити пространства в срав-
нение с такива извършвани на открити места, какви 
са мотивиращите фактори за използването на об-
ществените пространства? 

Достъпност и безопасност 
Различните методи за планиране, проектиране и 
управление на обществените места могат да спо-
могнат за отслабване на опасенията, и същевре-
менно  да възпират  уязвимите групи  да попадат 
под тяхното въздействие. Основната цел при про-
ектиране  на обществени пространства и управле-
ние е да се намери баланс  между конфликтните 
модели на транспорт и да подобри елемента на 
безопасност. При проектирането на улиците и об-
ществените места трябва да се акцентира върху 
постигането на по-безопасна градска среда с при-
способени  за пешеходци и велосипедисти зони.  
Зонирането може да демонстрира ползите от оси-
гуряване на общо използване на зоните от пеше-
ходци и велосипедисти а не само предоставяне на 
достъп за моторизитаните превозни средства.
Ключови теми за изследване
• Опасения за сигурността от гражданите като бари-
ера за използването на обществените места срещу 
реалното проявление на нивата на престъпност 
• Управление на пространството с оглед избягване 
на анти-социално поведение, особено по отношение 
на преместването на хората и несъвместими форми 
на използване
• Способност за подобряване на обществените мес-
та да функционират като катализатор за промяна в 
общността и възможности за активиране на капита-
ла на общността чрез създаване на капитал за окол-
ната среда 
• Важността на развитието на връзките между обще-
ствените и зелени/сини пространства както и изпол-
зването на моделите за мобилност
• Ползи от зелени и сини пространства за смекчава-
не риска при здравето и безопасността, произтичащ 
от промените на климата.
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ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМ-
КА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА  URBAN-NET ЩЕ 
ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТИ КАТО: 
• Влияние върху национални и ЕС изследователс-
ки програми и проекти
• Координиране съдържащите се в работната рам-
ка  приоритети с дневния ред на национално ниво,  
на местата, където това се явява възможно
• Определяне на възможностите за финансиране 
и спомагане създаването на съвместно разработ-

ПРИЛАГАНЕ НА РАМКАТА

• Обмяна на програмни мениджъри или обучение
• Обмяна на изследователи или практикуващи 
специалисти 
• Обмяна на оценители (база от техни данни).

Устойчивото градско развитие е междусекторен 
въпрос и  URBAN-NET има национални контакт-
ни лица за осъществяване на връзка с национал-
ните общности, включително с  ръководни екипи  
на други сходни програми и лица, ангажирани в 
процеса на разработване на политики. Това опре-
делено ще спомогне за реализиране на условие-
то сходни аспекти на национални програми на не-
партньорски организации  да попаднат във фокуса 
на  URBAN-NET’s например чрез регистрирането 
на програми в базата данни  на URBAN-NET  и 
отправяне на покана на организации да участват 
в специфични транс-национални дейности.

URBAN-NET също така ще създаде и разработи 
работни отношения с други европейски и наци-
онални форуми посветени на градското устой-
чиво развитие, включително и URBACT (обмяна 
на опит), EUKN (трансфер на научноизследова-
телски резултати), EURA (мрежи от научноизсле-
дователски организации), Eurocities (мрежи от 
градове), ICLEI (мрежи от местни правителства) 
и Social Polis (социална платформа от градове и 
социално сближаване).

URBAN-NET разглежда работната рамка като 
ключово средство, което ще подпомогне обедине-
нието в развиване на дългосрочно сътрудничест-
во и платформа за координация за финансиране 
на програми в областта на изследването на устой-
чивото развитие на градовете.

ване на съвместни действия за сътрудничество. 

URBAN-NET ще използва в пълна степен капаци-
тета на инструментите за обществено изследване 
и възможностите за транс-национално сътруд-
ничество, в това число и за съвместни действия 
като:

• Съвместна покана за проектно предложение : 
Пилотен етап през  2008 г., Пълен етап в края на 
2009
• Координация и групиране по общ признак на те-
кущи изследователски проекти с национално фи-
нансиране
• Съвместно програмиране
• Установяване на екип за извършване на мони-
торинг за покана за проектни предложения за из-
следователски проекти на ЕС
• Разпространение на резултатите от научните из-
следвания и по-специално на добрите практики, 
например чрез  общи събития 
• Обмяна на добри практики в програмирането
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Представената стратегическа рамка е отворен до-
кумент, който подлежи на дискусия, допълване и 
надграждане. От страна на българските участни-
ци е поставен като един от важните приоритети, 
необходимостта от постоянно земно наблюдение 
(земно покритие и земеползване) на урбанизира-
ните територии, при използване на обективни и 
независими методи за събиране на данни (спът-
никови или самолетни изображения), с цел предо-
ставяне на точна и актуална информация за реал-
ните процеси, които протичат в градската среда 
и състоянието на основни нейни елементи, като 

сграден фонд, зелена система, инфраструктура и 
т.н.. Друг важен приоритет, който следва да намери 
място в стратегическата рамка е необходимостта 
от интегриран подход при управление на риска и 
сигурността, в контекста на Европейската програ-
ма - Глобален мониторинг на околна среда и сигур-
ност и редица Европейски директиви ( Директива 
2007/02/ЕО, Директива 2007/60/ЕО и т.н.)

Вашите коментари и очаквания може да изпраща-
те на asde@online.bg или да дискутирате във фо-
рума на URBAN-NET www.urban-net.org
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For further information and detailed contact data, please visit
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