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„Устойчиво управление на публични пространства ”
за общините

Име на лицето, което попълва въпросника
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Годишен бюджет за 2017 г. :
Бюджет за публични пространства за 2017 г. :
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Общ брой служители в общината :
Служители, ангажирани по темата „Публични пространства“ :

I.Характеристика на публичните пространства в общината:
1. Моля, опишете накратко публичните пространства в населените места, които са във фокуса на политиките на Вашата община:
1.1 Опишете Вашите инвестиции в публични пространства, реализирани през последните 5 години и тези, които реализирате в момента
(Ако разполагате с подходяща статистика, посочете и дял на пространствата с интервенции спрямо всичките публични пространства от съответния вид):
1.2 Опишете Вашите приоритетни бъдещи проекти, касаещи публични пространства
(Ако разполагате с подходяща статистика, посочете дял на включените в нови проекти пространства с интервенции спрямо всичките публични пространства от
съответния вид)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Моля, отбележете дали сте реализирали проекти за публични пространства или предвиждате такива за:
(Моля, отговорете с Не или Да и допълнете кратка информация (наименование, местонахождение) за тези, които оценявате като най-устойчиви от тях:

Реализирани проекти

В процес на реализация:

Предвиждани за реализация в
краткосрочен план:

Централни градски
части:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Площади, пешеходни
улици, пешеходни
алеи, пространства
за игра

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Зелени площи:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Спортни и

☐ Не

☐ Не

☐ Не

атракционни обекти
на открито:

☐ Да

☐ Да

☐ Да

Пазари на открито:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Местни
забележителности,
туристически обекти:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Зони с недвижими
културни ценности:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

Зони, предвидени за
градско обновяване/
конверсия:

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

☐ Не
☐ Да

II.Устойчиво планиране и проектиране на публичните пространства:
А. Инструменти, цели, общи мерки
3. Устойчивото устрояване на публичните пространства приоритет ли е в политиката на Вашата община?
☐ Не
☐ Да
4. Смятате ли че политиките на Вашата община подкрепят в достатъчна степен развитието на публичните пространства с оглед тяхната значимост?
Да, защото :.............................................................................................................................................................................................
Не, защото:...................................................................................................................... ........................................................................
Друго: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...

5. В кои от плановите инструменти на Вашата община е включено устрояването на публичните пространства и по какъв начин?
5.1 Конвенционални инструменти:
☐ Общ устройствен план: ☐ като самостоятелна област за интервенция ☐ интегрирано в друга област ☐ не е включено
☐ Общински план за развитие ☐ като самостоятелна област за интервенция ☐ интегрирано в друга област ☐ не е включено
☐ Интегриран план за градско възстановяване и развитие ☐ като самостоятелна област за интервенция ☐ като интегрирана в друга област ☐ не е включено
☐ Друго:
Моля, пояснете по какъв начин:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5.2 Иновативни/ специфични инструменти:
☐
☐
☐
☐
☐

Специфична стратегия
План-програма за действие
Ръководства или правила
Политическа платформа
Друго:

Моля, пояснете:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Моля, избройте основните принципи, които Вашата община е възприела по отношение на публичните пространства в дейностите :
-планирането…………………………………………….…………………………………………….,
-управлението…………………………………………….…………………………………………….,
-изграждането …………………………………………….…………………………………………….,
-поддръжката…………………………………………….…………………………………………….
7. Съществува ли във Вашата община практика за:

-Възлагане на предпроектни проучвания за проекти, свързани с публичните пространства
☐ Нe

☐ Да

-Теренни изследвания на начините на ползване на публичните пространства
☐ Нe

☐ Да

-Проучвания на нагласите на общностите за проекти свързани с публичните пространства
☐ Не

☐ Да

-Възлагане проектирането на проектите свързани с публичните пространства чрез конкурс за проект (архитектурен и/или устройствена концепция и пр.)
☐ Не

☐ Да

-Включване на заинтересованите страни в процеса на планиране и проектиране
☐ Не

☐ Да

III. Добри практики:
А. Реализирани проекти
8. Моля, представете по-подробна информация за реализирани във Вашата община проекти за публични пространства, които илюстрират прилаганите
добри практики за устойчиво планиране, управление и ползване.
Моля, използвайте шаблона по-долу, за да опишете поне един от проектите на Вашата община, които илюстрират прилаганите добри практики за устойчиво
устрояване на публични пространства. Попълнете полетата, които са относими към конкретния проект.
Ако желаете да опишете повече от един проект, моля, копирайте шаблона.

Проект 1:

Наименование:

Период на реализация:
От:
До:

8.1 Обхват и съдържание:

Моля, опишете накратко обхвата и съдържанието на проекта:

8.2 Инициатор на проекта
и как възниква:

По чия инициатива и в каква връзка (планов инструмент, гражданска инициатива, др.)?

8.3 Стойност на проекта и
източници на
финансиране:

На каква стойност е проектът и кои са източниците на финансиране?

8.4 Дефинирани цели и
средства за постигането
им:

Кои са основните цели на проекта?

8.5 Ангажиране на
заинтересовани страни и
партньорства:

Кои са идентифицираните от Вас заинтересовани страни и как са били ангажирани в процеса?Реализирани
ли са партньорства по проекта и какви?

8.6 Реализирани
подобрения и създадени
градски удобства:

Какви са основните подобрения на градската среда, направени с проекта?

8.7 Експлоатация и
поддръжка:

Постига ли проектът резултати по отношение на експлоатацията, поддръжката, жизнения цикъл на
обекта?

8.8 Икономически цели и
средства за тяхното
постигане:

Какви са икономическите цели, заложени за постигане с проекта?

8.9 Постигнати
икономически резултати:

Какви са икономическите резултати от проекта? Постигат ли се резултати по отношение на местния и
малък бизнес?

8.10 Социални цели и
средства за тяхното
постигане:

Какви социални цели си поставя проекта?

8.11 Постигнати
резултати:

Например:
обхванати ли са повече и различни групи ползватели и как?
- достъпно ли е пространството за различни групи(различни възрастови групи; групи с различен
социален и икономически статус, групи от различен етнически произход; спрямо целта на
посещението (напр. туристи; хора с увреждания и затруднено придвижване)?
насърчава ли пространството социалния контакт и полезни практики?
- постига ли устойчива обживеност (сезонна/ 24/7)?
- брой и вид проведени събития
- начини на употреба и брой и профил на ползватели преди и след проекта

8.12 Екологични цели и
средства за тяхното
постигане:

Какви цели търси да постигне проекта в екологичен план?

8.13 Внедрени
устройствени и
технологични решения
във връзка с ресурсната и
енергийна ефективност:

С проекта внедрени ли са решения в посока екологична устойчивост, например:
● Употреба на енергия от възобновяеми източници (напр. за осветление и др.) ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:
●

Устойчивата употреба и повторна употреба на вода, почви, материали и др; ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:

●

Устойчивата мобилност (вкл. насърчаване на пешеходството, велосипеден транспорт,
развитието на електротранспорт ): ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:

●

Използването на растителност: ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:

●

Насърчаване на добри практики сред гражданите ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:

●

Добри практики, свързани с планирането/ проектирането/ дизайна на градската среда ☐ не ☐ да
Моля, пояснете:

●

Друго:
Моля, пояснете:

8.14 Изпълняват ли се с
проекта мерки,
мотивирани от промяната
в климата и адаптацията
към нея или от природни
бедствия (земетресения,
наводнения и др.)?

Изпълняват ли се с проекта мерки, мотивирани от:
- промяната в климата и адаптацията към нея?
- чистотата на въздуха?
- случващи се на територията на общината или потенциални природни бедствия (наводнения от реки
и/или язовири, земетресения и др.)

8.15 Използва ли Вашият
проект изкуството/
културата като средство
за постигане на устойчиви
резултати?

☐ Не
☐ Да
Моля, пояснете:

8.16 Проектът включва ли
мероприятия по
съхраняване, адаптация
или социализиране на
недвижими културни
ценности?

Моля, пояснете:

Моля, пояснете:

☐ В обхвата на проекта не попадат обекти - недвижими културни ценности.

8.17 Прилага ли Вашият
проект иновативни
продукти или практики?
Напр. технологични или
социални иновации, или
иновативен дизайн?

Моля, пояснете:

8.18 Проектът
предвиждаше ли участие
на гражданите и на какъв
етап от проекта?

Да, на етап:

По какъв начин бе
включена
обществеността?

Мероприятия:
☐ анкети ☐ свободни/модерирани дискусии/фокус-групи ☐ покана за предоставяне на становища ☐
обществени обсъждания ☐ обществени консултации ☐ друго (Моля,
посочете)..........................................................................

До колко включването на
гражданския сектор/
местните общности/
представители на целеви
групи бе важно за
проекта?

☐ Предпроектна фаза ☐ Проектна фаза

Предпроектна фаза
☐ от критична важност ☐ много важно ☐ важно ☐ не бе от съществено значение ☐ не бе от значение за
проекта ☐ обществеността не бе включена
Проектна фаза
☐ от критична важност ☐ много важно ☐ важно ☐ не бе от съществено значение ☐ не бе от значение за
проекта ☐ обществеността не бе включена

В. Взаимодействие с гражданския сектор:
9. Вашата община има ли традиции в партньорството с гражданския сектор?
☐ да

☐ не

Ако да, моля посочете……………………………………………………………………………………………………………..

10. Моля, посочете имената на до 5 граждански организации, с които си сътрудничите най-често, основните им сфери на дейност (градска среда,
здравеопазване, работа с деца, работа с малцинствени групи, др.) и проектите, по които сте работили съвместно:

11. Проявява ли Вашата община интерес към взаимодействие с граждански организации по отношение на проекти, свързани с устойчиво управление
на публичните пространства с принос за и включване на местната общност:
☐ да
☐ не
12. Ако отговорът Ви е “Да”, моля опишете проектна идея (ако имате такава) или споделете област, в която бихте искали да развивате Ваше публично
пространство, целите, които бихте искали да постигнете и/или имате ли желание за включване на иновативни практики и подходи, моля попълнете
таблицата по-долу:

Проект 1:

Наименование:

Период на реализация:
От:
До:

12.1 Обхват и
съдържание:

Моля, опишете накратко обхвата и съдържанието на проектната идея:

12.2 Инициатор на
проектната идея и как
възниква:

По чия инициатива и в каква връзка (планов инструмент, гражданска инициатива, др.)?

12.3 Проектна стойност и
възможни източници на
финансиране:

На каква стойност оценявате проектната идея?
Можете ли да оцените и средствата, необходими в процеса на нейното реализиране (предварителни
проучвания, проектиране, работата с общностите и други партньори, създаване на нови партньорства и
др.)?
Посочете възможни (желани) източниците на финансиране?

12.4 Дефинирани цели и
средства за постигането

Кои са основните цели на проектната идея?

им:
12.5 Ангажиране на
заинтересовани страни и
партньорства:

Кои биха били заинтересованите страни и как биха били ангажирани в процеса? Ще разчитате ли на вече
осъществени партньорства и какви?

12.6 Възможни
подобрения и
нови/реновирани градски
удобства:

Какви са възможните подобрения на градската среда, които биха могли да бъдат реализирани с
проектната идея?

12.7 Експлоатация и
поддръжка:

Кой и как ще експлоатира и поддържа пространството, обект на проектната идея

12.8 Възможности за
генерирани на приходи

Предвиждате ли възможности за генерирани на приходи след реализиране на проектната идея… Как?

12.9 Социални ползи и
средства за тяхното
постигане:

Какви социални ползи ще донесе проектната идея? Как?

12.10 Екологични ползи и
средства за тяхното
постигане:

Какви екологични ползи търси да постигне проектната идея? Как?

12.11 Устройствени и
технологични решения
във връзка с ресурсната и
енергийна ефективност:

Търсят ли се с проектната идея решения в посока екологична устойчивост и какви
Моля, пояснете:

12.12 Мерки, мотивирани
от промяната в климата и
адаптацията към нея или
от природни бедствия
(земетресения,
наводнения и др.)?

Търсят ли се с проектната идея мерки, мотивирани от:
- промяната в климата и адаптацията към нея?
- подобряване чистотата на въздуха?
- случващи се на територията на общината или потенциални природни бедствия (наводнения от реки
и/или язовири, земетресения и др.)
Моля, пояснете:

12.13 Търсят ли се с
Вашата проектна идея
възможности за
включване на изкуството/
културата като средство
за постигане на устойчиви
резултати?

☐ Не
☐ Да
Моля, пояснете:

12.14 Засяга ли
проектната идея обекти
недвижими културни
ценности?

Моля, пояснете:

☐ В обхвата на проектната идея не попадат обекти - недвижими културни ценности.
12.15 Търси ли се с
Вашата проектна идея
прилагане на иновативни
продукти и/или практики?
Напр. технологични или
социални иновации, или
иновативен дизайн?
12.16 Предвижда ли и по
какъв начин участие на
обществеността?
На какъв етап от проекта?

Моля, пояснете:

IV. Други

13. Моля, посочете как се информирате за съвременните изисквания и тенденции към устойчивото управление на публичните пространства:
-участие в мрежи
☐ Не☐ Да
-участие в международни проекти
☐ Не☐ Да
-участие в междуобщински проекти
☐ Не☐ Да
-обучения
☐ Не☐ Да
-научно-изследователски разработки
☐ Не☐ Да
-друго, моля посочете:

14. Предвижда ли се Вашата община да реализира проекти по оперативни и други програми, включващи изграждане и подобрения на публични
пространства:
Не
Да
Моля, посочете програмата:
15. На кои от следните източници на финансиране разчита Вашата община за изграждане и подобрения на публични пространства? Моля посочете
стойности за съответните периоди, описани в таблицата по-долу:

В периода 2007-2013

2014 - до сега

През 2017 г.

до 2020 г.

Собствени средства
Безвъзмездно
предоставени средства
(Моля, посочете
източника)
Заемни средства
(Моля, посочете
източника)
Средства от финансови
инструменти
Привлечени частни
средства:
Друго:

16. Активна ли е Вашата община в привличане на средства за намеси в публичните пространства от частния сектор? Моля, посочете до 3 примера, които
считате за най-успешни.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Кое от следните се отнася за Вашата община:
-Почти всички публичните инвестиции са насочени към намеси в публичните пространства от общоградско значение
-По-големият дял от публичните инвестиции са насочени към намеси в публични пространства от общоградско значение
-Публичните инвестиции са балансирани между обекти с общоградско значение и обекти с локално значение (в жилищните квартали, в зони за труд).
-Друго:.................................................................................................................................... ...................................................................
18. Моля оценете Вашата политика за устойчивото управление на публичните пространства по скалата от 1 до 10.
19. От какво имате нужда, за да стане политиката Ви по-успешна:

