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ОБОБЩЕНИЕ 

Основни концепции 

За да разберем градоустройствените политики в подкрепа на кварталите в 
неблагоприятно положение, както на равнище на Общността, така и на национално 
равнище, трябва на първо място да се опитаме да дадем определение на тази особена 
градска среда: квартал в неблагоприятно положение е градска територия, засегната от 
съсредоточаване на социални, икономически, транспортни, културни, екологични 
проблеми, както и на проблеми, свързани със сигурността, градоустройството и 
жилищното настаняване. 

Ето защо, като се отчита разнообразието на проблемите, които характеризират 
кварталите в неблагоприятно положение, ключовият фактор за успеха на всяка 
дейност по възстановяване се състои в преодоляване на едносекторния или 
сегментиран подход в полза на възприемането на интегриран подход. 

Впрочем, интегрираният подход също заслужава пояснение, като се има предвид колко 
сложна концепция представлява: 

• подходът съчетава вертикално измерение на интеграция, между различните 
равнища на субектите на управлението и на обществените фактори (Европейски 
съюз, държава, регион, провинция, община, квартали), и хоризонтално 
измерение, между публичния и частния сектор, включително в рамките на 
институциите и на обществените служби, между политическо и административно 
равнище; 

• подходът включва различни видове финансови инструменти (общностни, 
национални, регионални, местни, частни), като гарантира стимулиращ ефект и 
устойчивост на действията; 

• подходът включва създаване и мобилизиране на местен социален капитал, 
който да е в състояние да придаде конкретна форма на „гражданско управление 
на територията“, което да обхваща различните етапи на даден проект: 
концепция, планиране, изпълнение, контрол и оценка, както и мобилизиране на 
социалния капитал за създаване на проекти във взаимодействие с местните 
жители; 

• подходът обръща особено внимание на устойчивото развитие. 

В този контекст следва да подчертаем ключовото значение за практиката на 
интегрирания подход на готовността и способността за сътрудничество на 
заинтересованите публични и частни субекти, дори в конкретните инициативи това 
сътрудничество да се окаже по-трудно осъществимо. 
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Етапи на европейската политика в подкрепа на кварталите в 
неблагоприятно положение 

Договорът за Европейски съюз и Договорът за създаване на Европейската общност не 
съдържат правно основание за градоустройствената политика. 

Все пак през годините, и с цел подобряване на ефикасността на общностните 
политики, Европейският съюз прояви интерес към проблема на възстановяването и 
развитието на градовете и на техните квартали в неблагоприятно положение. По тази 
причина Съюзът прие конкретни политически инициативи. 

Съвкупността от посочените инициативи доведе до постепенно осъзнаване, както на 
европейско равнище, така и на равнище на държавите-членки, на приноса на 
градовете и населените места за растежа и заетостта. Нещо повече, те допринесоха за 
изграждане на концепцията за интегриран подход и за насърчаване на прилагането й 
при определянето и прилагането на стратегии за развитие на градовете и кварталите в 
неблагоприятно положение. 

Основните етапи на този процес са : 

• приемането на Зелената книга относно градската среда (1990 г.), на 
съобщението, озаглавено „Към единен дневен ред за градовете в Европейския 
съюз“ (1997 г.) и на „Устойчиво развитие на градовете в Европейския съюз: 
рамка за действие“ (1998 г.), които свидетелстват за създаване на сближаване 
между проблемите от екологичен характер и тези на градовете; 

• приемането на Европейския план за развитие на територията (1999 г.), който 
дава старт на истинска европейска политика в подкрепа на кварталите в 
неблагоприятно положение; 

• лансирането на пилотните проекти в подкрепа на градовете (1990–1993 г.), на 
общностната инициатива URBAN (1994-1999 г.), както и на инициативата URBAN 
II (2000-2006 г.), които насърчават прилагането на конкретни действия в 
подкрепа на градовете и кварталите в неблагоприятно положение; 

• подписването на Споразумението от Бристол (2005 г.), което определя 
„устойчивата общност” като място, на което човек би желал да живее и работи 
днес и в бъдеще; 

• приемането на Лайпцигската харта (2007 г.), която отделя специално внимание 
на кварталите в неблагоприятно положение и в рамките на политика за 
интегрирано развитие на градовете определя стратегии за изостаналите градски 
квартали; 

• приемането на Териториалната програма (2007 г.), която поставя политиката за 
градовете в центъра на дейностите по Структурните фондове за периода 2007–
2013 г.; 

• лансирането на Градския одит, който позволява събирането на статистически 
данни относно качеството на живот в европейските градове; 

• приемането на Зелената книга за териториално сближаване (2008 г.), която 
предлага методи за постигане на териториално сближаване и насърчава дебата 
относно реализацията му. 
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Ако, от една страна, през първия период 1990–1999 г. интегрираното действие като 
цяло не беше разбрано и приложено, от друга страна, Споразумението от Бристол, 
Лайпцигската харта и Териториалната програма допринесоха за идейния напредък на 
интегрирания подход. Освен това Лисабонската стратегия (2000 г.) и последвалата я 
Гьотеборгска стратегия (2001 г.) също допринесоха за постигането на напредък, по-
конкретно с включването на концепциите за конкурентоспособност и устойчиво 
развитие. 

В историята и еволюцията на градоустройствената политика и политиката в подкрепа 
на кварталите в неравностойно положение Европейският парламент непрестанно е 
изпълнявал ролята на двигател, по-конкретно чрез дейността на комисията по 
регионално развитие. 

Равносметка за програмния период 2000–2006 г. относно 
извършените действия в подкрепа на градските райони в 
неравностойно положение 

През програмния период 2000–2006 г. за Структурните фондове, общностната 
политика за градовете в подкрепа на кварталите в неравностойно положение придоби 
значително измерение, по-конкретно чрез прилагането на общностната инициатива  
URBAN II и на програмата URBACT I. 

Основните резултати от общностната инициатива URBAN II засягат: 

• разпространяването на концепцията за интегриран подход: основаните на тези 
инициативи дейности включват вертикална и хоризонтална координация; 

• укрепване на децентрализацията и субсидиарността: важни и все по-големи 
отговорности се поверяват на местните органи, включително при самото 
определяне на общностната политика за градовете; 

• постигането на последващ стимулиращ ефект: използването на Структурните 
фондове за целите на местното развитие има за цел да привлече публични и 
частни инвестиции. 

В рамките на тази инициатива 82% от помощите се предоставят за действия, насочени 
към следните основни области : физическо и екологично възстановяване; борба срещу 
социалната изолация; и помощи за предприятията и разкриване на работни места. 

Същевременно, програмата URBACT позволи успешната обмяна на опит, натрупан в 
рамките на URBAN, най-вече в областта на прилагането на интегрирания подход. 

Освен това, в рамките на посочения период, политиките за действия, насочени към 
градските райони в неблагоприятно положение, в известна степен се конкретизираха и 
чрез Регионалните оперативни програми (РОП) и Единните документи за програмиране 
(ЕДП). 

В посочените документи проблематиката около градоустройствената политика беше 
включена по различен начин в различните програми, както по отношение на вида на 
предприетите действия, така и по отношение на количеството на предоставените 
средства. Освен това можем да констатираме, че голяма част от регионите разгледаха 
елементи от развитието на градовете в рамките на някои по-общи мерки, които не 
винаги се съсредоточаваха изключително около проблематиката на кварталите в 
неблагоприятно положение. 
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В заключение, чрез посочените инициативи се наблюдава значително укрепване на 
понятието за интегриран подход. Все пак засега не е възможно да се твърди, че 
ефективно е осъществена интеграция, която да съдържа истинско гражданско 
управление и прилагане на мерките за развитие на градовете. 

Европейската политика в подкрепа на градските райони в 
неблагоприятно положение за периода на програмиране 2007–
2013 г. 

Анализът на оперативните програми за периода 2007–2013 г. разкрива, че като цяло 
съществуват значителни неравенства между старите и новите държави-членки при 
прилагането на общностната политика, особено по отношение на кварталите в 
неблагоприятно положение. На първо място новите държави-членки на ЕС не са се 
възползвали от инициативата URBAN, която позволи на местните органи, участващи в 
инициативата, да се включат активно в тази политика. По-късно, след тяхното 
присъединяване, градоустройствената политика на новите членки често се изразяваше 
в структурни дейности; като интегрираният подход беше пренебрегнат в полза на 
неотложните потребности на място. 

Наложи се концепцията за оперативни програми в рамките на Референтната рамка за 
национална стратегия (CRSN) на всяка държава да бъде подчинена на ограничителни 
правила, които наложиха минимален процент мерки, съсредоточени върху 
приоритетите на Лисабонската стратегия, голяма част от които засягат политиката за 
градовете, насочена към подкрепа на кварталите в неблагоприятно положение чрез 
прилагане на интегриран подход. 

Освен това оперативните програми за периода 2007–2013 г. придадоха важно 
значение на управлението на политиките, както и на участието на местните органи в 
изработването и прилагането на програми в подкрепа на развитието на градовете и 
най-вече на подобряването на положението на кварталите в криза. 

Средната стойност на оперативните програми за настоящия период на програмиране, 
които съдържат градско измерение, се изчислява на 56,3 %. Посочената цифра се 
увеличава до 70 %, ако в нея се включи оперативната политика за регионите 
„Регионална конкурентоспособност и заетост”. 

За периода 2007–2013 г. един инструмент изглежда особено подходящ за 
интегрираното развитие на градовете: инициативата JESSICA. Действително, JESSICA е 
съсредоточен върху възстановяването на градовете и насърчава стимулиращия ефект, 
като улеснява публичните и частните инвестиции в кварталите, получаващи помощи в 
рамките на Структурните фондове. 

Същевременно програмата URBACT II (2007–2013 г.) подкрепя обмяната на опит и 
трансфера на добри практики, като насърчава интегриран подход за кварталите в 
неблагоприятно положение. В рамките на URBACT II с особено внимание са 
анализирани две операции, до степента, в която са съсредоточени върху иновационни 
действия в областта на интегрираното развитие на градовете : 

• етикетът Ускорено действие (Fast Track) ; 

• „Еразмус“ за представителите на изборна длъжност. 

Преди да анализира по-специфичните трудности, срещани от органите на управление, 
настоящото проучване разглежда антикризисния пакет. Действително, изправени 
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преди икономическата и социална криза, през която преминава ЕС, институциите и 
националните органи проявяват тенденция да насърчават осъществяването на 
действия, които стимулират инвестициите, така че да възстановят растежа. С тази цел 
многобройни приоритети са в подкрепа на кварталите в неблагоприятно положение. 

Заключения 

Действията в подкрепа на градските райони в затруднено положение, лансирани от 
Европейската комисия от началото на 90-те години, показаха, че успехът им разчита в 
голяма степен на мобилизирането на знанията на мъжете и жените и на техните 
възможности да организират и координират общи и споделени цели. 

Действително, обновяването на кварталите в неблагоприятно положение, както и 
тяхното съживяване водят до концентриране не само върху външните структурни 
аспекти, чиято значимост е безспорна, но също и най-вече върху нематериалните 
аспекти на развитието. Впрочем местното развитие се основава най-вече върху 
човешките ресурси, чиито иновационни възможности трябва да бъдат едновременно 
организирани и използвани. 

Поради това първите действия на европейската политика в подкрепа на градските зони 
в затруднено положение представляваха опити да се преодолее натрупаният дефицит 
в областта на услугите и инфраструктурата, дължащ се на постепенното изоставяне на 
централните части на градовете и обедняването на крайните квартали. 

Посочената категория от операции днес със сигурност може да продължи да играе 
важна икономическа роля от гледна точка на своето въздействие върху предлагането, 
в намирането на отговор на външните негативни влияния и на новите изисквания на 
търсенето и технологията. Местното развитие обаче, и по-конкретно това на 
кварталите в неблагоприятно положение, в голяма степен зависи от равнището на 
участие на гражданите и другите местни фактори, отговорни за програмите, проектите 
за възстановяване и дейностите, свързани с малките предприятия. 

Оттук става ясно, че обществените политики трябва да се съсредоточат върху 
интеграцията на посочените равнища на дейност, като стимулират поемането на 
местни инициативи, защото социално-икономическите и екологични възможности могат 
да бъдат по-добре определени от действащите  лица на място. За да бъдат тези 
политики ефикасни е необходимо те да бъдат разбрани и споделени от местните 
жители и местните действащи лица. 

Следователно стимулирането на кварталните дейности в някои изоставени центрове на 
големите градове и в крайните квартали е задължение на публичните органи на 
различните териториални равнища, особено в голяма част от градовете в регионите в 
неблагоприятно положение. 

След етап на предимно секторни действия би било полезно да се генерализира и да се 
придаде задължителен характер на изграждането на интегрирани и междусекторни 
стратегии за развитие. Действията в тази посока впрочем ще изискват примерни 
инициативи, които да докажат ползата от обединяването на местните публични и 
частни действащи лица около консенсусен план за развитие. Посочените практики 
следва да се основават на: гъвкавост на публичните политики, обмяна на опит и добри 
практики, активно участие на местните действащи лица и съчетание между възходящ 
(bottom-up) и низходящ (top-down) подход, като се отчитат съответните особености на 
тези два подхода. 
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Освен това като се има предвид, че Европейската комисия е привилегировано място на 
съгласуване на многобройни примери за съживяване на градовете и добро управление, 
идващи от държавите-членки, тя следва да използва тази възможност, за да утвърди и 
укрепи истинска гражданска култура на партньорство и сътрудничество в градска 
среда. Единствено постепенното установяване на такава култура ще позволи 
подобряване на интегрирания подход в подкрепа на кварталите в 
неблагоприятно положение. 

Препоръки 

Ако искаме да извлечем максимални ползи от въздействието на истинска политика за 
градовете, би било полезно комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент да предложи на Европейската комисия да лансира следните мерки за 
периода след 2013 г.: 

• да пристъпи, със съгласието на държавите-членки, към създаване на „Харта за 
кварталите в неблагоприятно положение“ в ЕС. Тази Харта би следвало да бъде 
изработена въз основа на определен набор от съвместно установени 
обобщаващи  показатели; 

• да лансира отново общностната инициатива URBAN за всички държави-членки 
или поне за ЕС-12. За тази цел би било достатъчно в общ пакет, предназначен 
за тях и по отношение на който те биха били едновременно вносители и 
ползватели, да се внесе предварително определен дял от финансовите 
средства, предназначени за всяка една от тези държави; 

• да отдели за програмата URBACT повече финансови средства, за да може тя 
успешно да осъществи мисията си за обмяна на опит и оценки, моделиране и 
трансфер на добри практики и да й позволи да осигури техническа подкрепа в 
полза на местните действащи лица; 

• за да постигне тази цел URBACT би трябвало да подобри структурата на своята 
база данни, така че тя да стане по-хомогенна и по-лесно достъпна за вече 
осъществени операции за обновяване на градовете или такива в процес на 
осъществяване. Посочената база данни би могла да се превърне в първа стъпка 
към годишна борса за обмяна и трансфер на добри практики, най-вече 
съсредоточени върху темите за иновация, гражданско управление и устойчивост 
в неблагоприятна градска среда; 

• да изработи наръчник на тема „Гражданско управление на градовете“, който да 
обяснява посочения метод. Този наръчник ще бъде предназначен за органите, 
които определят политиките, за заинтересованите публични и частни субекти, 
както и за представителите на гражданското общество. Той би следвало да 
може: 

- да изясни факторите, които определят добавената стойност на 
интегрираното и устойчиво развитие на градовете, 

- да установи, с оглед на съществуващите практики, теоретична референтна 
рамка за управление във връзка с прилагането на консолидираните методи 
за управление, функциониране и оползотворяване на общите блага, 

• да подобри сътрудничеството : ЕИБ + ЕИФ + ЕФРР + държави-членки, да укрепи 
средствата ЕИБ–ЕИФ, за да насърчи създаването и да придружи отблизо 
разработването на дейностите, както и отпускането на микрокредити със същата 
цел ; 
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• да създаде Европейска фондация за възстановяване на градските зони в 
неблагоприятно положение, която да позволи финансирането на важни 
инфраструктурни проекти и създаването на обществени услуги по места  
(помощ за семействата и отделните лица, дребни строителни услуги, 
водопроводни услуги, електричество, различни поправки и т.н.). Тази фондация 
би могла също така да организира курсове за обучение за младежи в 
затруднено положение от тези квартали, които биха искали да се сдружат, за да 
упражняват описаните дейности ; 

• да насърчава, в новата версия на URBAN, инициативите, имащи за цел да 
предотвратят напускането на градовете и да подкрепят възвръщането на 
обичайния облик на централните части на градовете; 

• да насърчава и подкрепя дейности в областта на приложните изкуства в 
кварталите в затруднено положение, като ги придружава с инициативи за 
подходящо популяризиране. 

 
 
 


