Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (16)
МЕСТНИ ИНСТРУМЕНТИ
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
(ГЛОБАЛИЗАЦИЯ) И
УЧАСТИЕ НА
ГРАЖАДАНИТЕ В
ИНТЕГРИРАНОТО
УПРАВЛЕ НИЕ НА ОКОЛНА
СРЕДА
ОСНОВА
Проектът
е
насочен
към
екологичните проблеми в широк
регионален аспект
Екологичните
проблеми
са
приоритет зa страните от ЦИЕ и
района на ОНД.
• Околната среда е основния
фокус на устойчивото развитие
Научени уроци
 10 годии след срещата в Rio
тези страни не могат да
доклад- ват за значителен
напредък към икномическа,
социална и еколо гическа
устоичивост.
 Има голям брой организаций,
НПО и институции работещи
по въпросите на устойчивото
развитие, фокусрани главно
върху околната среда. Основният проблем е, че много от
тях работят в изолация един от
друг. Има Национални стратегии по околната среда и много
секторни програми, но те не са
достатъчно интегрирани и
взаимозависими,
без
ефективно
практическо
приложение.
 Проектът взима под внимание
заключенията на Постояния
до- клад на ЕС и в частност
иденти фицираните пропуски
на България (Югославия, Азарбейджан)
в процеса
на
присъединяване
и
ще
предложи
предварително
изпълнение на решения към
основните
сла- бости в
устойчивото развитие.
 Страните в преход и големите
градове /столици/ имат много
сходни
проблеми
в
управление- то на околна среда
(голямо
потребелние
на
ресурси, стари замърсявания,
стари техноло гий, стагнация
на производ- ството, липса на
съоръжения за преработка на
отпадъци и отпадни води, и

Столична
Община
тн.). Всички тези въпроси са
съсредоточени в градската
околна
среда
или
в
прериферията на градовете и
техните отдалечени райони.
 В
последните
години,
гражданите
са
много
чувствителни по въпросите на
екологията от една страна, и от
друга
има
дефицит
в
правилното административно
управление и прозрачност във
взимането на решение по
въпросите на околната среда и
устойчивото развитие като
цяло.
 Процесът на приватизация се
използва
ефективно
като
инструмент за постигане на
съответствие на дейностите на
индустрията с екологичното
законодателство и стандарти.
Необходимост от приоритети:
Необходим е метод за интегрирано
управление и взимане на решение.
В този проект първата група от
инструменти включва характерни
въпроси за партньорските градов:
• Баку/София/Ниш – инструменти за решаване на проблемите
в местното самоуправление
• Баку – Чистота в града и
общия бизнес (психологическо
замър- сяване и тн.)
• Ниш
–
Управление
на
отпадъци
и
информация,
ОВОС, Еколо- гична политика.
• София – по пътя към Местен
дневен ред 21, Алианс за
устойчивото
развитие
(доброволно
споразумение
между
администрацията,
бизнеса
и
гражданите),
пилотен проект по околна
среда и други въпроси по
устойчивото
развитие
в
Екозона София и своя местен
модел за устойчиво развитие и
евроинтеграция (ММУРЕ)
• ЕС - НПО – опит в участието
на граждани, процес по Местен
дневен ред и работа в
управление на общностите.
ЦЕЛТА:
Пътя от Рио до Йоханесбург е само
един "Нашето общо бъдеще е
устойчивото
развитие
на
местно, регионално, национало и
глобално равнище "

Нашият отговор на процеса
Rio+10:
• 10 стъпки за решавне на еколо
гичните проблеми на местно
ниво с международна подкрепа
и мрежи
• 10 инструмента за оценка на
приложението на Местен Дневен Ред 21 в градската околна
среда.
Стратегически цели:
• Ускоряване и засилване на
процеса на присъединяване
съгласно изискванията на ЕС
• Местен модел по евроинтеграция
/Модел
по
присъеднияване – София. Той
е сложен, но основните
приоритети са в об- ластта на
изпъление на изис кванията,
стандартите,
законодателството, качеството на
еколната среда и т.н. на ЕС.
По широката цел е:
• Да се подобрят правата и
задълженията на гражданите,
демокрачността в настоящето
управление в станите от ЦИЕ и
ОНД.
• Инструменти за устойчиво развитие във всички облати на
устойчивостта и специално за
опазаване на околната среда;
• Постигнане на интегриран но
управление
и
прозрачно
управление за прилагане на
демокрацията
в
широк
регионален контекст.
Специфичната цел е да се
определи и реализира стратегическа програма и пакет от адекватни
стъпки за градските райони на
София, Ниш, Баку и да се повиши
икномическия, социалния и еколо
гически стандарт по-близко до
изискванията на Европейския Съюз
много преди завършване на процеса на присъединяване, и като
приме рен модел за Централна и
Източна Европа .
ДЕЙСТВИЯ :
• Рaботи се по съкратена група
от механизми, като инструмент
за постигане интегрирано
упра- вление за местно
устойчиво развитие и условия
за
Евроинтеграция
(Обществен
център
с
информационни системи основан на ГИС, местна медия и
Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)

Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (16)
осигуряване на конституционните права на гражданите за
адекватна информация – Архус
и т.н.)
•

•

Потвърждаване на механизма
за изпълнение (чрез партеньорски мрежи в Местния Дневен
Ред 21, Шесте екологични
програми, Принципите на EC
за Устойчиво Регионално планиране, новите приоритети от
Йоханесбург.
Наблюдаване на успеха посредством избрани индикатори (демокрация, процедури по
EEA, еко корупция, и т.н.)

Специфичен
подход
по
проекта –чрез интеграция на
ключови- те проучвания от
градовете пар тньори, като
съвместна работа
Конретни действия:
1. На основата на съществъващия
кратък SWOT-анализ ще бъде
направен избор на приоритетните области на проектите за
сътрудничество - околна среда
и икномика, местно самоуправление соцаилни - 2 месеца
2. Да се избере сред партньорските ключови проучвания като
входящи
данни
(виж
диаграмата) - 1 месец
3. Създаване на малка група от
индикатори за оценка и мониторинг (определяне на местни
индикатори за устойчиво разви
тие, ударение върху екологичните проблеми в градските
среди, и тн.) - 2 месеца
4. Определяне на кратъкт списък
от инструменти (Конвенцията
от Архус,местно законодателство и наредби и тн) - 2 месеца
5. Проверка на индикаторите и
инструментите в 3 района с
проекти - 3 месеца
6. Създаване на рамката за
Алианса /Паката за стабилност/– модел на Екозона за
София, Ниш, Баку - 4 месеца
•

Подробни стъпки за действията
могат да бъдат:
• Избор на целеви групи и НПО
с интереси в опазването на
оклната среда
• Участие
в
диалог
на
регионално
ниво
работни
срещи, семинари, за участие на

Столична
Община
обществеността) и обмяна на
опит и знания
• Написване, публикуване и
разпространение на съответние
материали
породени
от
реализацията на проекта
Срок - 14 месеца (виж таблицата
на бюджета)
РЕЗУЛТАТИ:
Резулататите от проекта трябва
да бъдат:
- Съвместна
Стратегия
за
местна устойчива Евроинтеграция
/Процес
за
присъеднияване на районите
на София, Ниш, Баку;
- Местен план за деиствие за
трите района, включващ силно
партньорство между обществочастник ;
- Създаване на стабилна Eвро
пейска меснта законова и нор
мативна база и механизми за
подпомагане на процеса по при
съединяване и устойчиво разви
ти;
- Демонстрация на “добър пример - Екозона София”, (Ниш,
Баку)
случаи на местна
програма по присъединяване
и инстуционално изграждане
на местно равнище;
Очаквани крайни резулати:
• Укрепване на гражданското
об- щество като активен
участник
в
процеса на
устойчиво разви тие
• По
добри
условия
за
подходяща институционална
рамка (общност, бизнес, и т.н.)
• Определяне на индикаторите
оценяващи напредъка към
устойчивост
основно
в
градска- та околна среда
• Повишаване на екологичната
полза от реализацията на плана
и проекта
• Прилагане в практика на принципите на Конвенцията от
Архус и новите директиви от
Йоханесбург
• Координация на общинската
политика по околна среда с
икономическия и социален
сектор и обществеността
• Да се съчетаят интересите
между жителите и бизнеса
• Заимстване на чуждия опит и
подходяща практика в процеса
на взимане на решение

Рамка и инструменти за Алианс
за Местно устойчиво развитие
• Създаване на мрежа от НПО "4
+ 4 нови + нови?" страни/ градове от България Югосалвия,
Азарбейджан, страни на ЕС
БЮДЖЕТ :
Общ бюджет- 35 000 EUR, за
срока от 14 месеца, включващ :
• 2 000 EUR в натура от
Община София и АУРЕ за
наеми, режийни разходи и
срещи
• 33 000 EUR бюджет на
проекта от REC-DANCEE за
конкретните действия
•

ДЕЙНОСТИ
Използване
на
съществъващ
SWOT- анализ околна среда,
икномика, местно самоуправление
и соцаилно
2. Избор на приоритетни области на
съвместните проекти
3. Избор и работа по ключови
проучвания като входящи данн
4. Създаване на малка група от
индикатори за оценка и мониторинг
5. Избор на целеви групи и НПО с
интереси в опазването на оклната
среда
6. Определяне на кратъкт списък от
инструменти (Конвенцията от
Архус, местно законодателство и
наредби и тн.)
7. Проверка на индикато- рите и
инструментите в 3 региона с
проекти
8. Организиране на диалог по
проектите (работни срещи /
workshop/ семинари / за участие
на обществеността и обмяна на
опит и знания
9. Създаване на рамката за Алианса
/Паката за стабилност /модел на
Екозона за София, Ниш, Баку
10. Написване,
публикуване
и
разпространение на съответните
материали
за
интегрирано
управление на околната среда,
породени от реализацията на
проекта
Общо
33 000

EURО
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ПАРТНЬОРИ:

ASDE “Ecoregions” – Leader
Sofia Municipality (some of the 24
Sofia municipal districts)
EPA – Nis, Yugoslavia
CCI – Baku, Azerbaijan
An NGO from the EU
Citizens and NGO(s)
Contacts :
asde@online.bg
www.asde-bg.org
Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)

