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Glocal: е подход, използван при Обучението за Устойчиво Развитие,  
който обвързва глобалните тенденции и местните реалности

Go Local  за сближаване:  Кампания  
за популяризиране на Развитието и Устойчивостта 
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Нови предизвикателства 

Последните международни проучвания показват, че 
през 2030 г. около 60% от земното население ще живее 
в градските територии. Това развитие ще има значими 
социално-икономически, културни и екологични 
последствия. В този контекст, общините като основни 
участници в сферата на развитието и сътрудничеството 
ще имат първостепенна роля за постигане на устойчиво 
развитие в неговите 3 основни аспекта – социален, 
икономически и екологичен.  

Изправени пред нови местни, национални, и 
международни предизвикателства, засягащи живота 
на българските граждани, сред които високата 
безработица, финансовите затруднения и екологичните 
заплахи, българските общини доказаха, че са в 
състояние да предложат ефективни решения на тези 
проблеми. Устойчивите решения, обаче, следва да са 
съобразени с глобалните реалности.  

В един взаимозависим свят е необходимо да се 
засилят глобалното партньорство за развитие и всички 
участници – и най-вече общините – трябва да изпълняват  
ангажиментите, поети на международно ниво. Когато 
през септември 2000г. лидерите на 189 държави, 
включително България, се събраха на Срещата на върха 
на хилядолетието на ООН и подписаха Декларацията 
на хилядолетието, те се ангажираха да насърчат 
образованието и глобалното партньорство, и да се 

борят заедно против бедността, глада, неравенството 
между половете, екологичните заплахи и вируса HiV. 
Общините също се ангажираха да работят за постигане 
на целите на хилядолетието. Остават още само 3 години 
до приетия краен срок за реализиране  на тези цели и на 
един по-справедлив и устойчив свят, а все още има да 
се извърви твърде дълъг път.  

Дневен ред 21, както и Декларацията на 
хилядолетието подчертават нуждата от „засилване на 
местните общности, за да се достигнат тези цели до 
2015 г. чрез подновено гражданско участие и ефективно 
партньорство на  местните общности и частния сектор”. 
По този начин общините ще получат реален мандат и 
отговорност за постигане  целите на хилядолетието - 
като се ангажират със създаването на един устойчив 
свят в и от името на местните хора.  

Кампанията Go Local: Към устойчиво градско 
развитие има за цел да подтикне българските местни 
власти да вървят по пътя към устойчивостта и да 
ги подпомогне да бъдат активен глас в развитието 
на глобално и местно ниво. Само тогава ще бъде 
възможно да се даде ефективен и устойчив отговор на 
предизвикателствата и възможностите, пред които са 
изправени местните общности и нациите.  

устойчивото развитие е споделена 
отговорност, каква е твоята роля? 



кампаНията 

представи си община…

1. Която насърчава политики, програми и услуги, 
насочени към по-устойчиво бъдеще за гражданите,

2. Чийто дневен ред отразява и глобалните 
предизвикателства, 

3. Където гражданите намират отговори на своите 
нужди и участват в подготовката на решенията, 
които ги засягат,

4. С глобално съзнание, ангажирано с устойчивото 
развитие и с насърчаването на социална 
справедливост.

представи ли си?

Кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие 
цели да информира и да мобилизира общините и 
гражданите в търсене на промени в политиките и 
практиките, насочени към социална справедливост, 
приобщаваща икономика и устойчиво развитие. 
Това е пътят на „включването” – насърчаване 
на участието и ангажираността на все повече 
заинтересовани страни  - който може да допринесе за 
едно по-добро бъдеще за местната общност. 

Целта: устойчиво градско развитие .

В периода до м. май 2014, НСОРБ ще се ангажира с 
кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие, 
така че тя да допринесе за дейностите на общините 
в тази насока, като ги включи в единна мрежа с 
други съществуващи инициативи с цел обмен и 
популяризиране на добри практики.  
Градовете са истински двигатели на иновативност, 
креативност и икономически ръст, и примерите за 
добра практика в това отношение може да се включат в 
глобална мрежа от местни власти от целия свят.  
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5 Цели към устойчивия град

Предизвикателството на кампанията Go Local: Към 
устойчиво градско развитие е насочена към общините 
и гражданското общество в Португалия, Испания и 
България. Ние ви каним да участвате в създаването на 
едно устойчиво бъдеще и засилване на политиките на 
развитието. 
Имаме 5 цели за участващите общини:

местен ангажимент

Постигането на устойчиво и приобщаващо развитие на 
местно ниво изисква силна политическа воля. Ето защо 
участващите общините трябва:

¬ Да подпишат официално ангажимента за местно 
развитие”;

¬ Да развият заедно с кампанията Go Local, местен 
механизъм за прилагане на 5-те цели към глобалния 
град;

¬ Да съчетаят междуобщинското сътрудничество и 
принципите на развитието;

¬ Да се ангажират и сътрудничат с други общности 
в полза на международните ангажименти като 
Целите на хилядолетието.
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община 2.0 

Чрез работата в мрежа община 2.0 насърчава пряката 
демокрация и хоризонталното сътрудничество, като 
целта е гражданите да познават и да се ангажират с 
политиката за местно развитие. Една глобална община 
трябва:

¬ Да насърчи диалога и обмена на информация за 
добри практики в областта на устойчивото развитие;

¬ Да участва в дебата, споделянето на опит и 
солидарността между общините на глобално и 
местно ниво;

¬ Да инвестира в изграждането на капацитет на 
местно ниво и в засилване на местните организации 
и участници в политиката за развитие;

¬ Да популяризира достиженията на общината по 
отношение на поетите ангажименти;

¬ Да консултира и включва местната общност, и да 
популизира приноса на местните хора;

¬ Да насърчава дебата и обмена на информация чрез 
местните медии.

град на възможности

Постигането на социалната справедливост, 
допринасяща за подобряването на условията на живот 
на населението, е от особена важност за развиващите 
се страни. Разпространението на добри практики на 
местно ниво има ключово значение за осигуряването 
на социална справедливост. Ето защо общините трябва:

¬ Да подобрят достъпа до услуги за хората с 
увреждания;

¬ Да участват в социални проекти които, от една страна 
окуражават интеграцията на възрастни хора, а  друга 
насърчават родителските грижи и семейството; 

¬ Да развиват възможностите за учене през целия 
живот;

¬ Да подкрепят и интегрират групите от уязвими хора;
¬ Да насърчават междукултурния диалог и да се 

подкрепят имигрантските общности;
¬ Да се осигури на гражданите свободен достъп до 

култура и информация.



приобщаваща икономика

В един свят с ограничени природни ресурси, 
устойчивото развитие изисква те да бъдат разпределени 
справедливо, честно и прозрачно. Поради това 
глобалната община трябва:

¬ Да гарантира равни възможности за мъжете и 
жените;

¬ Да улесни достъпа на младите хора и хората с 
увреждания до работни места в комуналните 
дейности;

¬ Да стимулира местното производство и добавянето 
на стойност върху местните продукти;

¬ Да въвежда социални, екологични и етични 
критерии в процедурите за обществени поръчки;

¬ Да подкрепя социалното предприемачество;
¬ Да подкрепя доброволческите служби, по-

специално сред заетите в комуналните дейности.

градска екология

Натискът върху околната среда в урбанизираните 
територии изисква подобряването и въвеждането на 
нови екологични практики на местно ниво, които да 
намаляват последиците от глобалните климатичните 
промени. Промените в климата на глобално ниво 
засягат най-вече хората в развиващите се държави. В 
унисон с глобалните усилия общините трябва:

¬ Да подкрепят използването на възобновяеми 
източници на енергия, въвеждането на енергийната 
ефективност и сертифицирането на продуктите в 
това отношение;

¬ Да използват подходи за намаляване на 
потреблението на вода и на ефективното използване 
на водните ресурси;

¬ Да се стремят към намаляване на произвежданите 
отпадъци и да насърчават разделното им събиране, 
рециклиране, транспорта и третиране;

¬ Да развиват откритите зелени площи, да пазят и 
защитават местната флора и фауна;

¬ Да насърчават потреблението на биологични и на 
местни/регионални продукти;

4 5

Със сигурност ще познаете пътя, по който върви 
вашата община във връзка с тези добри практики. 
Следователно вие сте на правия път към това да 
станете една устойчива глобална община.
Ангажиментът на общината към устойчиво 
развитие ще се оценява по национална скала, 
която дава видимост и официално признава 
ангажимента на изборните представители, на 
местната администрация и на другите местни 
заинтересовани страни.
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ползи за участващите общиНи 

√  Засилване на близостта и диалога между общините 
и гражданите; 

√  Засилване на работата в мрежа;

√  Обучение на служители от общините;

√  Обучение и подкрепа за служителите и изборните 
представители от общините;

√  Засилване на вътрешната екипност и екипния дух 
между общинските служители;

√  Публично разпространяване на добрите практики в 
устойчивото развитие; 

√  Видимост в медиите;

√  Общи дейности в няколко области, позволяващи 
по-приобщаващо и устойчиво общество; 

√  Специална роля в спазването на международни 
ангажименти в полза на устойчовото развитие, 
целите на хилядолетието, развитието и сътруд 
ничеството.
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дейНости

 Тематични обучения (комуникация, градска 
екология, приобщаваща икономика, политики на 
развитие]

 Национални събития и международни 
конференции между общините на участващуите 
в проекта държави и други държави, които 
проявяват интерес по тези теми, без финансови 
ангажименти за общините

 Промотиране и обмен на добри практики, 
които могат да бъдат адаптирани към други случаи;  

 Създаване на мрежи и изграждане на 
партньорства между няколко общини от 
държавите, които участват в проекта;   

 Кампании за популяризиране които ще 
връчват награди и ще популяризират работата, 
извършена от общините;  

 Партньорства с други мрежи и кампании, които 
ще позволят оптимизация на свършената работа; 

 Междуобщинско сътрудничество, 
което засилва влиянието и увеличава ефекта от 
направените дейности



5 стъпки към участието:

1 Да за участвате: Посетете страницата www.
glocalcities.org или установете контакт с 
Националния координатор.

2 Идентификация: Място на реализиране на 
проекта, служителите на общината и други 
участници, които ще следят за проекта;  

3 Обучение: Свободно обучение за петте 
цели, същност и цели на кампанията.

4 Диагностициране: прилагането на 
диагностицирането спрямо 5-те цели и 
развитието на специфичен План за действие 
за всяка община

5 Подписване: Местния ангажимент за 
спазване 

координация на проекта в българия

NAМRB – National Association of 
Municipalities of the Republic of Bulgaria
Bulgaria, 111 Sofia, 23 “Golash” street
e-mail: d.pehlivanov@namrb.org
tlf: 00359 2 943 44 67
Fax: 00359 2 943 4431
www.namrb.org
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