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 1. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Въпросите на градското развитие са неотменна част от същината на новата цел за 
териториално сближаване, както и на Лисабонската стратегия. Лесно може да се 
разбере причината за първостепенното им място, когато се отчете, че градовете
създават 70-80% от БВП в ЕС и че 80% от гражданите на ЕС живеят в градовете. На 
градовете трябва да се обърне внимание и поради високата концентрация на проблеми 
от икономическо, екологично и социално естество в градските агломерации.
Следователно Европейската комисия и Европейският парламент имат дългогодишен 
опит в работата си по свързаните с градовете въпроси, които се решават по-сполучливо 
на общо европейско равнище. Парламентът винаги е признавал значението на 
действията, предприети първоначално като част от инициативите в рамките на 
програмата „Urban“. Затова Парламентът активно насърчи действията, свързани с 
инициативите в рамките на тази програма, а по време на преговорите по приетото през 
2006 година законодателство относно структурните фондове пое инициативата и накара 
Европейската комисия да признае необходимостта да се допусне финансиране на 
определени проекти за обновление във връзка със социалния жилищен фонд и 
съхраняването на енергията в градските райони на новите държави-членки.
Парламентарната комисия по регионално развитие е автор на редица влиятелни 
доклади и становища, които допринесоха за разработването на политиката за развитие 
в тази област1, като връхната точка беше отбелязана с доклада на Kallenbach относно 
последващите действия във връзка с териториалната програма и Лайпцигската харта. 
Настоящият доклад следва да се разглежда като част от поредицата доклади, които 
определят динамичната позиция на Парламента по въпросите на градската политика.
Основните насоки на политиката и постигнатият напредък в действията по искане на 
парламента могат да се обобщят както следва:

 Председателският съвет предостави правомощия на комисията по регионално 
развитие относно въпросите, свързани с градовете;

 по молба на Парламента Европейската комисия създаде междуведомствена 
група по развитие на градовете, председателствана от Генерална дирекция 
„Регионална политика”;

 редовните срещи на министрите за обсъждане и съгласуване на развитието на 
градовете вече са същностна характеристика на всяко поредно председателство 
на ЕС;

 в момента се разработват комплексна политика за териториално развитие и 
тематична градска политика;

 признава се значението на достъпа до висококачествени жилища на достъпни
цени;

 добре установена е връзката между заетостта, образованието, научните 
изследвания, жилищната политика, транспорта и околната среда и затова 
изпълнението на политиката зависи от комплексния подход;

                                               
1 Вж доклада на Beaupuy „Градското измерение в контекста на разширяването” и доклада на Andria 
„Жилищна и регионална политика”.
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 териториалните особености вече редовно се отчитат по региони в рамките на 
териториалното развитие;

 признава се значението на публично-частните партньорства и участието на 
всички заинтересовани страни в разработването на политиката;

 Европейската мрежа за наблюдение на устройството на територията (ESPON) в 
момента разработва опростен набор от показатели;

 ролята на градовете за постигането на целите от Лисабон и Гьотеборг е 
основополагаща за политиката на ЕС във всички области;

 всички държави-членки признават необходимостта от конкретни действия за 
предотвратяване на прекомерното разрастване на градовете, за осигуряване на 
висок стандарт на строителството в градовете и за намаляване на замърсяването.

 2. КАКВО ОЗНАЧАВА ПОНЯТИЕТО „ГРАДСКО”?

Правени са многобройни опити да се достигне до общо разбиране на понятието 
„градско”; налице са определенията, възприети от ООН2, Световната банка3, ОИСР4,
както и от отделни страни. Повечето от определенията, ако не и всички те, се основават 
на статистически данни за броя и гъстотата на населението.
Въпреки големите различия в географското разпределение на населението между 
отделните страни, европейските институции досега залагат на подхода, възприет от 
Евростат в неговия Справочник за европейска регионална и градска статистика5, 
който предвижда четири нива на селищни образувания. Тук се включват такива 
понятия като централни или „основни” градове, големи градски зони, „ядра” за 
обозначаване на девет столици, в които административното деление няма аналогични 
на останалите териториални единици, и накрая градски административни подрайони 
(ГАП).

 3. ГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ И СТАТИСТИКА

Градската статистика има първостепенно значение за разработването на новаторска 
политика с оглед на предизвикателствата, пред които са изправени градовете. Под 
надзора на ЕВРОСТАТ националните статистически институти изградиха бази данни с 
участието на 358 града и прилагането на 330 показателя (градски одит). Базата 
данни обхваща историческа информация за 1996, 2001 и 2004 г. и ще започне да набира 
данни за ограничен кръг променливи от началото на 2009 година. Включването на 
градското измерение в политиката във всички области улесни определянето на 
главните проблеми в Лайпцигската харта и в решението на ЕП. Одитът установи 
някои от най-важните предизвикателства в бъдеще, например застаряването на 
населението, миграцията и обезлюдяването. В Централна Европа някои градове се 
свиват по-бързо от останалите като Лайпциг е характерен пример в тази връзка. 
Данните за отделните административни райони на градовете открояват значението на 
                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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кварталите в затруднено положение, които се нуждаят от подобряване на физическата 
среда. Градовете продължават да бъдат основен източник на замърсяване, което се 
отразява на изменението на климата. Следователно те играят ключова роля в борбата 
срещу изменението на климата чрез насърчаване на енергийната ефективност и 
незамърсяващи системи за градски транспорт.

 4. ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ДО 2006
ГОДИНА

В исторически план градското измерение присъстваше успоредно с  основния обем 
структурни дейности. От 1990 година се изпълняват градски пилотни проекти. От 1994 
година се изпълнява програмата за инициативи на Общността „Urban“, която създаде 
условия за утвърждаване на комплексни модели за местно развитие. Друг реализиран 
пример за добра практика е Европейската програма за устойчиво развитие на градовете 
(URBACT).6

През периода 2000-2006 г. специално за политика по отношение на градовете са 
разпределени 16 милиарда евро от Структурните фондове. От тях 15 милиарда евро са 
за програми по цели 1 и 2, които са насочени към обновление на градовете. Освен 
конкретни мерки Структурните фондове финансират голям брой мерки в градските 
райони, които включват инвестиции в инфраструктура, подпомагане на малки и средни 
предприятия и мерки за социална интеграция.7

 5. ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ПЕРИОДА
2007 -2013 ГОДИНА

През предишния програмен период различните градски инициативи получаваха 
конкретно финансиране, за разлика от периода 2007 – 2013 година. След приемането на 
новите регламенти за Структурните фондове политиката за развитие на градовете е 
интегрирана в целите за сближаване, регионална конкурентноспособност и 
заетост, което подчертава значението, което ЕС отдава на този аспект на политиката за 
сближаване8.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В регламента относно определянето на общи разпоредби9 се посочва, че трябва да 

                                               
6 URBACT е европейска програма, чиято цел е да насърчава обмена на опит между европейските градове 
и натрупването и разпространяването на знания по всички въпроси, свързани с устойчивото развитие на 
градовете. 
URBACT І (2002-2006 г.) успешно се реализира в 217 града из цяла Европа по 38 различни проекта.
7 Трети доклад относно икономическото и социално сближаване, 2004 г.; Европейски наръчник за 
градското измерение в рамките на политиката на Общността 2007-2013 г., 2007 г..
8 ЕП одобри тази промяна в доклада на Beaupuy.
9 Регламент № 1083/2006 на Съвета (ЕС) от 11 юли 2006 година относно определянето на общи 
разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1260/1999.
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се обърне по-голямо внимание на градовете, особено на средните по размер, като се 
засили ролята им в програмирането за целите на обновяването на градовете. В рамките 
на оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР по целите за сближаване, 
регионална конкурентноспособност и заетост, регламентът позволява на държавите-
членки, регионите и управляващите органи да делегират на свой ред правомощия на 
градските органи във връзка с приоритетите на обновяването на градовете. Освен това 
в член 27, параграф 4 от регламента се посочва, че националните стратегически 
референтни рамки (НСРР) включват, когато това е целесъобразно, действия, свързани с 
устойчивото градско развитие. В член 37, параграф 4 от същия регламент се изтъква, че 
оперативните програми съдържат, когато това е необходимо, информация относно
подхода за устойчиво градско развитие. Може също така да се включи списък на 
градовете, избрани за решаване на градските въпроси, както и на процедурите за 
делегиране на правомощия на градските органи евентуално чрез отпускане на обща 
безвъзмездна помощ.

В член 8 от Регламента за ЕФРР10 се предвижда по отношение на устойчивото 
градско развитие възможност ЕФРР да финансира действия, които попадат в 
приложното поле на ЕСФ (в рамките на 15% от предоставените от Общността кредити 
за всеки ключов приоритет на съответната оперативна програма). Това представлява 
изключение от разпоредбите на член 34 от регламента относно определянето на общи 
разпоредби, в които се определя горна граница от 10 процента. В този член също така 
се изброяват дейностите, с които се насърчава устойчивото градско развитие,
например: укрепване на икономическия растеж, възстановяване на физическата среда, 
разработване на изоставени  промишлени обекти, опазване и развитие на природното и 
културно наследство, насърчаване на предприемаческата дейност, регионалната заетост 
и развитието на общностите, предоставяне на услуги на населението с оглед на 
променящата се демографска структура. В член 8 от регламента за Европейския фонд 
за регионално развитие също така се посочват възможностите за намеса в градски 
райони в тежко положение, които могат да са с  по-широк обхват на подпомагане и 
подкрепа в изпълнение на комплексни и устойчиви стратегии с участие на 
заинтересованите страни, с цел решаване на натрупаните икономически, екологични и 
социални проблеми в градските райони.

Затова при разработването на НСРР и ОП държавите-членки се насърчават, без да 
бъдат задължавани, да включват устойчивото развитие на градовете като 
стратегически приоритет. Като се има предвид обаче значението на градовете и 
градските агломерации в тъканта на европейското стопанство, пренебрегването му до 
голяма степен би могло да осуети  евентуалните им планове да бъдат динамичен 
фактор в усилията на ЕС за постигане на целите.11

Досега не е правена комплексна оценка на степента, в която градското измерение е 
осъществено  от държавите-членки. Първоначалните наблюдения обаче не са много 
положителни. Така например националните и регионалните органи в повечето случаи 
не вземат решение да делегират правомощия на градските органи, защото предпочитат 

                                               
10 Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за 
Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1783/1999.
11 Цели от Лисабон и Гьотеборг.
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сами да организират търговете в рамките на различните секторни политики.

НАСОКИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ

Успоредно с новите разпоредби за Структурните фондове Съветът прие стратегически 
насоки на Общността12. Цял раздел (2.1) от насоките е посветен на приноса на 
градовете за растежа и работните места.

В стратегическите насоки на Общността се изтъква, че една от основните 
характеристики на политиката за сближаване, за разлика от секторната, е способността 
й да се съобразява с конкретните потребности и особености на географските 
предизвикателства и възможности. Затова при разработването на програмите и 
приоритетите държавите-членки следва да обръщат особено внимание на 
специфичните териториални измерения. В стратегическите насоки на Общността се 
посочва, че могат да се вземат предвид три ключови измерения на градската политика: 

 ролята на градовете като двигател на регионалното развитие и като средища за 
иновационна дейност;

 потребността от подобрена вътрешна спойка в градските райони (например 
борба със социалното изключване, все по-високите равнища на престъпност, 
влошаването на качеството на живот в градските райони в затруднено 
положение);

 насърчаването на по-ясно изразено децентрализиране в рамките на регионалното 
развитие и балансирано развитие на градските райони и големите градове.

В насоките също така се отстоява идеята за комплексни планове за градско развитие. 
Според тях изготвянето на средносрочни и дългосрочни планове за устойчиво градско 
развитие по принцип е предпоставка за успех, защото гарантира съгласуваност на 
инвестициите и на качеството им с оглед на околната среда.

Трябва да се подчертае, че Комисията работи в тясно сътрудничество с националните 
органи за включване на приоритетите за устойчиво градско развитие в НСРР. Спорно е 
обаче до каква степен държавите-членки съблюдават духа на тези насоки.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ 

Действащите актуализирани регламенти дават възможност на управляващите органи да 
ползват широк набор от форми на публично-частно партньорство в управлението на 
средства, предназначени за градско развитие. По такъв начин Структурните фондове 
могат да финансират дейности по финансов инженеринг като например фондове за 
изграждане на смесени дружества, гаранционни или кредитни фондове. Европейската 
комисия и ЕИБ са разработили три финансови инструмента: „JEREMIE“13, 
„JASPERS“ 14 и „JESSICA“15. 
                                               
12 Решение на Съвета (ЕС)) №. 2006/702 от 6 октомври 2006 година относно стратегическите насоки на 
Общността за сближаване.
13 Улеснява достъпа до финансиране за новосъздадени предприятия, развитието на микропредприятия и 
на МСП.
14 Подпомага изготвянето на големи проекти.
15 Подкрепя финансовия инженеринг в областта на градското развитие.
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JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските 
райони) представлява най-голям интерес от гледна точка на развитието на градовете.
Целта е чрез привличане на средства да се постигне по-голям ефект от наличните 
фондове. Събраните средства трябва да бъдат отново инвестирани в градско развитие 
или да бъдат насочени към управляващия орган за други градски проекти. Всъщност 
„JESSICA” се намира на много ранен етап. Първите резултати от оценката се очакват 
през септември 2008 година, когато германската работна група ще докладва за 
прилагането на този инструмент.

URBACT II
Вторият цикъл от програмата URBACT II (2007-2013 г.) следва стъпките на URBACT I 
(2002-2006 г.). Стремежът е URBACT ІІ е да повиши ефективността на политиката за 
устойчиво комплексно градско развитие в Европа с оглед на изпълнението на 
европейската стратегия от Лисабон и Гьотеборг (отдаване на приоритетно значение на 
конкурентноспособността, растежа и работните места). Във връзка с URBACT ІІ е 
интересно да се отбележи, че като включва целите на „Региони за икономическа 
промяна”, програмата изисква от всеки град партньор да се ангажира с план за 
комплексно градско развитие. В нея също така се посочва голямото несъответствие 
между инициативите и действителността по места, между техническите експерти и 
ръководителите, които вземат политическите решения. Изтъква се също, че промяната 
в географския обхват променя и  характера на субекта.

 6. Постиженията на поредицата председателства

Тъй като градската политика е междуправителствен въпрос, поредицата
председателства са от първостепенно значение за напредъка в тази област.

ГЕРМАНИЯ:
Германското председателство отбеляза, че е приключила ерата на индивидуално 
оптимално развитие на жилищните и деловите зони, огромните търговски центрове и 
обширните пространства за движение по пътищата. Необходимо е по-добро съчетание 
от зони за живеене, работа и отдих в градовете. Трябва да се решава проблемът с 
безработицата в западналите вътрешноградски райони, както и да се отговори на 
потребностите от образование на младежите, живеещи в тях. Кулминацията в 
дейността на германското председателство беше подписването на Лайпцигската 
харта.

ПОРТУГАЛИЯ:
Португалското председателство прие първия план за действие за изпълнение на 
териториалната програма и задълбочи обсъжданията по определяне на понятието 
„териториално сближаване”.

СЛОВЕНИЯ:
Словенското председателство насърчи обсъждането на ролята и приноса на 
градоустройството в отговор на предизвикателствата във връзка с изменението на 
климата и насърчаването на по-голяма енергийна ефективност. То също така 
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подчерта значението на комплексния подход за управлението на проекти и за 
политиката.

ФРАНЦИЯ:

Френското председателство желае да започне разработването на „контролен списък” за 
изпълнението на Лайпцигската харта. Контролният списък ще представлява динамична 
таблица, разработена съвместно от всички участници. Той непрекъснато ще се 
актуализира. Замисълът е не да се разработи статичен набор от правила или мерки, а да 
се осигури гъвкавост, за да бъдат по-добре отчетени разнообразните потребности на 
различните европейски градове.

ЧЕХИЯ:

В момента Чехия разработва документи на национално равнище, включително 
методика за изготвяне на комплексни планове за развитие на градовете. Чехия ще 
продължи обсъжданията по общия подход за териториално сближаване в ЕС и неговите 
приоритети. Ще продължи разработването на важната и тясно свързана с него тема за 
ефективността на регионалната и териториалната политика. Като част от програмата на 
председателството ще се организира проява, наречена „Европейски ден на градовете”.

 7. Някои идеи за бъдещите насоки:

Както се вижда от горепосоченото, на междуправителствено равнище и в 
международните организации е направено много по отношение на свързаните с 
градовете проблеми и градското измерение на регионалната политика. В случай че
Лисабонският договор влезе в сила в бъдеще, териториалното сближаване и градското 
развитие като негова съставна част ще бъде съвместна отговорност на държавите-
членки и на ЕС.

Огромните устройствени различия в държавите-членки и различните взаимоотношения 
между органите на централно, регионално и местно равнище възпрепятстват всякакви 
форми на хармонизирана методика и въпреки че повишаването на ефективността на
различните управленски равнища следва да бъде грижа на регионалното развитие, 
подобренията следва да се извършват с оглед на устройствените ограничения.
ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ГРАДСКО”

Съществува голям разнобой сред държавите-членки по отношение на избора кои 
общини да бъдат определяни като градски. Доста неясно е какво представлява 
градското пространство, защото няма общоприето определение за понятието „градско”. 
Тъй като изглежда много трудно да се стигне до всеобщо ясно определение, въпросът 
следва да се решава от държавите-членки съгласно принципа на субсидиарността.
ГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ И СТАТИСТИКА

Градските проблеми и тяхното управление в полза на всички заинтересовани страни се 
различават в отделните държави и градове. Демографският спад, застаряването на 
населението и обезлюдяването на такива градове като Лайпциг създават условия за 
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строга защита на зелените площи, съчетана с мерки за обновяване на 
вътрешноградските зони и бившите промишлени обекти, без да се предизвиква 
възходяща спирала в цените на земята и имотите. Същите мерки, приложени в Лондон 
или Париж, могат да тласнат цените на земята и имотите толкова нависоко, че да се 
получи отрицателно въздействие върху притока на инвестиции, създаването на работни 
места, набирането на квалифициран персонал или осъществяването на необходимите 
преустройства. Това наблюдение разкрива потребността от приспособяване на 
априорно добри идеи към реалните нужди по места. Един град, който преживява 
икономически и социален подем, трябва да се разраства не само нагоре, като 
същевременно съживява вътрешните зони, но и да се разширява хоризонтално16. 
Очевидно обменът на опит и добра практика в проучването на това явление ще е 
полезен, но не е възможно да се изведе универсално правило. Освен това определянето 
на стратегията за икономическо, социално и териториално развитие налага понятието 
„градско” да се ограничи до онези райони, за които има налице подробни данни, 
защото проблемите могат да се измерят единствено чрез ясни и точни  данни.
ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Прилагането на градското измерение налага наблюдение по–отблизо, усъвършенствани 
показатели и разработване на сходни методики за осигуряване на комплексно 
устойчиво развитие на градовете.

Изглежда, че въпреки че идеята относно интегрираната междусекторна политика се 
обсъжда надълго и нашироко, съществуващите в отделните държави-членки 
управленски структури понякога не са в състояние да насърчават хоризонталното 
сътрудничество. В резултат на това е налице отсъствие  на съобразена с 
потребностите методика. Липсата на междусекторна управленска структура с 
правомощия за осигуряване на нужната координация и за приемане на необходимите 
решения може да се превърне в голям проблем. 

Един от начините за преодоляване на проблема с изпълнението беше възприет от ЕС 
чрез създаването на ЕИСП17 за улесняване на трансграничното сътрудничество.  
Възможността да се изгради подобна управленска структура за прилагане на обща за 
целия ЕС методика за осигуряване на комплексен подход към устойчивото градско 
развитие следва добре да се проучи. 
ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ

Програмите за градско развитие трябва да се разработват и изпълняват на местно и 
регионално равнище от онези, които познават местното население и стопанската среда. 
В тази връзка делегирането на правомощия на градските органи е много важно средство 
както за укрепването на административния капацитет на местните органи на 
управление, така и за превръщането им в реален фактор на териториалния и 
европейския растеж. 
Възлагането на по-големи отговорности за програмирането на Структурните фондове и 
изпълнението на регионални или подрегионални организации зависи не само от 
създаването на положителна рамка на равнището на ЕС под формата на регламенти и 

                                               
16 Например специфичните проблеми на Брюксел.
17 Европейски инструмент за съседство и партньорство.
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насоки, но и от степента, в която националните правителства и управляващи органи са 
готови да приемат по-активното им участие и да им съдействат .

Не е сигурно до каква степен функционира доброволната рамка. В бъдеще трябва да се 
предвиди ясна роля на градовете успоредно с регионалните управи и националните 
правителства като посредници в контекста на многопластовия управленски подход.

КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

На градско равнище нерядко вече са разработени други планове за развитие. За да 
бъдат жизнеспособни плановете за развитие, е изключително важно да се изгради 
представителна управленска и ръководна структура. Освен това идеята за комплексни 
планове за градско развитие сочи пътя напред единствено ако са налице достатъчно 
средства.

JESSICA

„Jessica” категорично следва да бъде основно средство за финансиране на проекти за 
устойчиво развитие на градовете. Трябва да се наблегне върху принципа на обновяване, 
залегнал в основата на „Jessica”, както и върху нейния потенциал за постигане на 
икономически растеж.
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД КЪМ ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Независимо от регионалната политика, съществува финансова политика на Общността 
в други области, която оказва влияние върху градовете и предлага финансови средства, 
които могат да се усвояват в градските територии. Като най-важни сред тях се 
очертават европейската транспортна политика и европейската политика в областта на 
научноизследователската и развойната дейност. В бъдеще те следва да се обвържат по-
тясно с политиката за сближаване. 
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