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Ксиамен – един от най-красивите крайморски градове в Китай
В качеството му на подпровинциален град в провинция Фуджиан и една от първите четири специални икономически зони 
в Китай, Държавният Съвет е предоставил на Ксиамен правото на местна законодателна власт и статут за независимо 
планиране. Обхващащ 1573,16 км2 земна и 390 км2 морска площ, населявана от 3,53 милиона души, Ксиамен е роден дом за 
голяма част от живеещите зад граница китайци, както и за мнозина от живущите на остров Тайван. Идеалното съчетание на 
градски ландшафт и изглед към морето предоставя на града приятен климат и неповторим пейзаж.

Ксиамен – една от най-проспериращите икономики в Китай
След дълги години на развитие, в момента градът разполага с многопластова, широкообхватна икономическа система, 
подкрепяна от три Тайвански зони за инвестиции (в Хайканг, Ксинглин и Джимей), зона за свободна търговия Ксиангу, 
индустриални паркове за развитие на високи технологии на национално ниво, зони за обработка на експорт, софтуерни 
паркове и паркове за бизнес развитие. Всички те създават благоприятна среда за чуждестранните инвеститори. В града 
години наред се провежда Китайския международен панаир за инвестиции и търговия и Изложение за машинно оборудване и 
електроника. Ксиамен е добре познато място за чуждестранни инвестиции и международна търговия.

Ксиамен – един от най-конкуретноспособните градове в Китай
Ксиамен е побратимен с петнадесет града от цял свят, осемнадесет международни пристанища и поддържа редовни 
отношения със седемдесет и пет страни и региони. През 2002 г. Ксиамен спечели първо място и златен медал в категорията за 
големи градове на наградите LivCom Awards, а през 2004 г. – наградата на ООН Habitat Award.  Градът е печелил също титлите 
“Top Destination for Foreign Investment” и “City of Excellence in Civil Ethics” в продължение на три последователни години, както и 
много други награди, включително “National Model City for Environmental Protection”, “National Award for Excellence in Sanitation” 
“National Excellence in Tourism” и “China’s Top 10 Most Liveable Cities”.

Ксиамен – един от най-подходящите за живеене и екологични градове в Китай
В продължение на години Ксиамен се опитва да постигне хармония между обществото, икономиката и природата. Насърчава 
се участието на населението в развитието на града и общността. С помощта на полаганите собствени усилия и на 
международното сътрудничество, Ксиамен се превърна в дружелюбна общност със стабилна екологична система, подходяща 
за живеене среда, високи стандарти на живот и силна обществена загриженост за опазването на околната среда.

Ксиамен се гордее с честта да бъде домакин на финалите на 2013 International Awards for Liveable 
Communities и ще се постарае да осигури на гостите незабравими събития.  

Добре дошли в красивия Ксиамен – домакин на 2013 LivCom Awards.

Кметът

Mr Liu Keqing 
Mayor of Xiamen

Welcome to Beautiful Xiamen Host of  
The International Awards for Liveable Communities 2013  
(The LivCom Awards)

Mr Liu Keqing
Mayor of Xiamen



Bursary AwardBursary Award

 Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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Само общности, участващи в категорията Whole City (Цялостна награда за град) на The 
International Awards for Liveable Communities (Международните награди за урбанистични 
общности), имат право да кандидатстват за получаване на Bursary Award (награда-
стипендия) в размер до £10 000.

•  Проектът трябва да привлече съответно допълнително финансиране в    
 размер до £10 000, но общата сума не трябва да надвишава £20 000. Към   
 молбата за получаване на стипендия трябва да бъде приложен подробен   
 бюджет.

•  Стипендия ще бъде присъдена на проект, който оказва съдействие на целта   
 за създаване на урбанистична общност и отговаря на един или повече от   
 критериите за оценка на наградите  The International Awards for Liveable    
 Communities.

•  Няма ограничения за формата на проекта, напр. строителство, образование,   
 технически обмен, научно-изследователска дейност и.т.н.

•  Инициативата трябва да бъде завършена в рамките на дванадесет месеца   
 след получаване на наградата.

•  Молбите трябва да съдържат подробна информация за смисъла на проекта,   
 неговите основни принципи и цели, както и за очакваните резултати.

•  Кандидатите трябва да предоставят три екземпляра от проекта, който не   
 трябва да надхвърля 3 000 думи плюс диаграми, илюстрации, бюджет и.т.н.

•  Сумата на присъдената награда ще бъде изплатена след завършване на   
 проекта по време на специална церемония на мястото на реализация на   
 проекта, където това е възможно.

•  Получилите Bursary Award ще трябва да предоставят статия-отчет за проекта,   
 съдържаща от 800 до 1 000 думи, заедно със снимки,  която  ще бъде   
 публикувана в Ifpra World.

•  Молбите трябва да бъдат регистрирани за участие в категорията Whole City   
 Awards (Цялостна награда за град) преди крайната дата за регистрация.  

•  Няма ограничение за броя на проектите, с които всяка една общност може да   
 кандидатства за наградата  LivCom Bursary Award.

•  Част от участниците в Bursary Awards ще бъде поканена да присъства на   
 финалите  LivCom. Условията за тези презентации ще бъдат обявени    
 едновременно с поканата за участие във финалите.

 PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press offi ce 
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Bursary Award Project Title: ....................................................................
Name of Community with which the Bursary Project is linked: ..............
.................................................................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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btinternet.com



Whole City Awards
Наградите LivCom Awards се присъждат в единственото 
световно състезание за местни общности, което фокусира 
своето внимание върху управлението на околната среда и 
създаването на урбанистични общности. 

Целта на наградите The LivCom Awards е да насърчи 
прилагането на най-добри практики, новаторски подход 
и водеща роля за създаването на жизнена и екологично 
устойчива общност, която подобрява качеството на живот.

Участвувайки в The LivCom Awards, вашата общност 
ще привлече към себе си по-голямо внимание в 
международен план и ще има възможност да се запознае 
с най-добрите международни практики по отношение на 
управлението на околната среда.  

Наградите LivCom Awards са разделени на пет категории 
според броя на жителите. Общностите не се сравняват 
с другите в рамките на своята категория, а се оценяват 
за начина, по който изпълняват критериите за оценка 
в рамките на заобикалящата ги културна, политическа, 
икономическа, географска и климатична среда.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Общностите с различна големина, принадлежащи 
към различни култури, имат различни структури и 
отговорности.  Ако, в рамките на критерий за оценка, 
съществува сфера на дейност, за която общността не 
носи пряка отговорност, очаква се както в писменото 
представяне, така и по време на финалния етап, да бъде 
демонстриран начинът, по който общността се възползва 
от възможностите за влияние върху политиките в тези 
области. 

1. Подобряване на естествения и застроения 
ландшафт:

Ландшафт, в контекста на наградите, са аспектите на 
градския ландшафт, които усъвършенстват околната 
среда чрез проекти за подобряване на инфраструктурата 
и парковете и градините. Представянето трябва да описва 
ключовите характеристики или визията на ландшафта 
и да демонстрира начина, по който оформянето на 
ландшафт в проекта на общността е обединило всички 
отделни елементи - както изкуствено създадени, така 
и естествени - така, че да се постигне хармонично 
отношение между застроения и естествен ландшафт. 
Наградите LivCom търсят доказателства за запазването 
на природното наследство и екологично важните 
места, биологичното разнообразие и внедряването на 
растителност в по-неблагоприятната откъм условия 
околна среда. Този раздел трябва да покаже как 
ландшафтът в проекта е бил усъвършенстван, за да 
създаде околна среда, която поражда чувство за местна 
гордост, улеснява начините за приятно прекарване на 
свободното време и подобрява качеството на живот в 
границите на вашата общност.

Естественият и застроеният ландшафт са основните 
признаци за устойчивост и видимост в рамките на по-
широкия диапазон на общински политики, свързани със 
запазването, създаването и управлението на устойчиво 
общество. Устойчивостта в този контекст се демонстрира 
чрез миналото, настоящето и бъдещото състояние на 
ландшафта и наследството, развивани с цел създаване 
на урбанистична общност.  Предполага се, че вследствие 
на своето социално и физическо съществуване 
ландшафтите допринасят за устойчивостта на отделна 
общност и представляват инфраструктурни инструменти, 
които трябва да бъдат управлявани, за да служат като 
устойчив фон за общностните политики.

При управление на ландшафта трябва да се прилага 
холистичен подход, който представя философията на 
управление, индивидуалните практики и води до оценка, 
включваща гледните точки и мнения на  обществеността.  
По отношение на естествения ландшафт този подход 
би трябвало да включва такива практични мерки, като 
биологично разнообразие, характерни за местността 

насаждения, органични отпадъци, засаждане на 
дръвчета и програми за поддръжка и.т.н., а по отношение 
на застроения ландшафт – улично озеленяване 
и осветление, публично изкуство, създаване на 
паркове, градини и площади и.т.н. Представянията 
трябва да обхващат всички аспекти, необходими 
за демонстрирането на устойчиво управление на 
ландшафта, в това число цифрови, статистически, 
графични и всякакви други показатели за обяснение на 
използваните практики.   

2. Изкуство, култура и наследство: 

Този раздел трябва да демонстрира как общността 
оценява и олицетворява своята уникална култура чрез 
приемане на нейните езици, на нейните уникални 
изкуства, занаяти и културни практики и по какъв начин 
цени своето наследство както по отношение на сгради и 
паметници, така и по отношение на места с духовна или 
историческа ценност чрез приемане, интерпретиране и 
опазване. Това може да се представи чрез оригинални 
култури или нови индивидуални култури в рамките на 
многокултурни общности. Тези измерения често се 
отбелязват чрез фестивали и други събития или стават 
част от културата. Необходимо е да се покаже начинът 
на приобщаване на тези групи към обществото като 
цяло.  Наградите LivCom търсят доказателства за това, 
доколко изкуствата във всичките им форми се насърчават 
като цяло чрез публично представяне, организиране на 
общински чествания и оказване на подкрепа. 

Развитието на чувството “кои сме ние като хора” често 
е източник на общностна гордост, която ни кара да се 
чувстваме комфортно на своето място. Общностите се 
различават една от друга по своята културна еволюция, 
етническа принадлежност, история и ежедневни навици. 
Те, до известна степен, са част от духовното измерение 
на общност, в рамките на която хората се чувстват 
комфортно и животът им придобива смисъл, значение и 
обогатяване.
Необходимо е да се опише вниманието, което се 
отделя на сгради и паметници, представящи историята 
на общността във времето, и начинът на опазване и 
интерпретиране на тези структури.
Представянето трябва да включва ключови елементи, 
демонстриращи начина, по който общностите запазват, 
интерпретират, опазват и прославят своето наследство 
или в застроената му форма, или чрез отделяне на 
внимание на такива негови елементи, като местни 
занаяти, езици, значими събития или духовни концепции. 
Представянето трябва също да описва как тези елементи 
формират част от публичните изложби, културни центрове 
или програми, или, накратко, по какъв начин общността 
поддържа непрестанно внимание към това наследство.
С времето общностите се променят, усвоявайки 
съвременни практики и включвайки нови култури. 
Степента на приемане на нови култури също оказва 
влияние върху качеството на живот и върху новите 
общности. Действията на общностите могат да доведат 
до изолация или включване на тези култури, тъй като те 
се приспособяват и влияят върху новата околна среда.
Общностите също така изразяват себе си чрез изкуството 
във всичките му форми. Изкуството въздейства върху 
човешкото чувство за духовно удовлетворение и често 
изразява местното настроение в артистична форма. 

3. Добри екологични практики:

Този раздел трябва да демонстрира използваните в 
проекта новаторски, чувствителни към околната среда 
практики и инициативи, които водят до устойчиво 
управление на околната среда. Необходимо е да бъде 
представено доказателство за това, че общността полага 
усилия за устойчиво развитие и за въвеждане на най-
добрите практики, водещи до развитието, запазването 
и опазването на околната среда. Това би трябвало да 
включва подобряване на качеството на въздуха, водата 
и земята, биологично разнообразие, намаляване на 
емисиите на парникови газове и на използването на 
природни ресурси чрез употреба на алтернативни 

суровини, енергийни източници и рециклиране. 

Добрите практики са пример за изтъкнат принос към 
подобряване на средата за живеене.  Представянията 
трябва да описват успешни инициативи, които оказват 
видимо и реално влияние върху подобряването на 
качеството на живот на хората в резултат на ефективно 
партньорство между публичния, частния и гражданския 
сектори на обществото и които също са социално, 
културно, икономически и екологично устойчиви.

Трябва да се представи доказателство за най-добрите 
използвани практики, подобряващи публичната политика, 
съзнателността на взимащите решения хора на всички 
нива по отношение на често срещаните социални, 
икономически и екологични проблеми и предаването на 
знания и опит чрез мрежова система и обучение.

Примерните елементи, които трябва да бъдат описани, 
могат да включват политики за устойчиво развитие, 
програми за управление на отпадъците, охрана на 
водните ресурси, качество на въздуха, енергоспестяване 
и програми за ефикасно осветление и намаляване на 
светлинното замърсяване.  Необходимо е също да се 
направи препратка към стратегиите за управление на 
транспорта, намаляване на емисиите на парникови 
газове и съвременните практики за минимизиране на 
негативното влияние върху климата и преодоляване на 
неблагоприятните последствия от климатичните промени.    

4. Участие на общността и предоставяне на 
възможности: 

Този раздел трябва да демонстрира метода и стила за 
непрекъснатото привличане на отделни индивиди, групи и 
организации към планирането, развитието и управлението 
на местната общност и начинът, по който на нея се 
предоставят възможности за участие, както и това, как 
общността реагира на възможността да бъде ангажирана 
с неговото развитие. Елементите на този раздел ще 
включват интеграция, развитие, удовлетворение, ресурси 
и привличане.

Една успешна общност често ще използва проекти и 
програми, които повишават социалното и интелектуалното 
ниво на нейните членове.
Необходимо е да се опише начинът, по който общинските 
администратори се отнасят към общностните групи и 
отделните индивиди.  Ангажираността на общността 
може да бъде отразена чрез инициативи за опазване 
на средата, информационни и обучителни програми, 
включване на местния бизнес и организации и 
подпомагането на местни събития, фестивали, 
благотворителни кампании и финансова или друг вид 
подкрепа.  

Разнообразните начини за ангажиране на общността 
на общински, делови и индивидуални нива са също 
толкова важни, колкото и степента на участие в процеса 
на вземане на решение и планирането на инициативи и 
програми.  От значение е наличието на доказателство за 
удовлетворение на общността и степента на доброволно 
участие.

Големите и малките, селските и градските общности 
трябва да демонстрират по какъв начин новаторските 
стратегии формират сплотена и обединена общност.

5. Здравословен начин на живот:

Този раздел ще трябва да демонстрира ясно разбиране 
на здравните въпроси, които оказват влияние върху 
общностите, придружено от съответни изследвания и 
ангажименти за подобрения. Ще е необходим списък на 
постиженията за решаването на тези здравни проблеми, 
например осигуряване на съоръжения и програми, 
насочени към подобряване на здравето на общността. 
Наличието на отзиви за успешното внедряване 
на подобни програми и съоръжения ще подобри 
правдоподобността на представянията по този критерий. 



Критерият за здравословен начин на живот не се отнася 
само до духовното и физическо здраве на индивидите, 
той представлява холистична оценка на елементите, 
които, взети заедно, допринасят за разширяването на 
диапазона от фактори за “качество на живот”, които 
след това поддържат усещането за благосъстояние. 
Строителството на центрове за изкуства или отдих 
без ясна обосновка или цел вече не се смята за 
приемливо.  При ограничени и често оскъдни ресурси 
трябва да има обосновка за осигуряването на всяко едно 
съоръжение, и често тя се базира на необходимостта от 
предоставяне на решение за идентифициран социален 
или здравен проблем. Всяка общност притежава 
възможности и препятствия за здравословен начин 
на живот . Това, към което много от общностите могат 
само да се стремят по отношение на ресурсите, може 
да бъде компенсирано от иновации и доброволни 
усилия. Представянето трябва да описва по какъв начин 
общността компилира изследванията и разбирането 
за здравните предизвикателства на общността със 
стратегия за адресиране на идентифицирани проблеми.   
Необходимо е също да се представи описание на 
съоръженията и програмите за дейности, както и отзиви 
за тяхната ефективност.  Ще е необходимо доказателство 
за холистичен подход на общността към различните 
фактори, оказващи влияние върху благосъстоянието, 
примери за които са изброени по-долу 
 
•Идентифицирани проблеми, свързани с менталното и 
физическо здраве
• Бедност, липса на достатъчно работни места и 
механизми за подкрепа
• Престъпност и страх от престъпност
• Нива на активност и възможности за пасивен отдих  
• Диета
• Употреба на наркотици, алкохол и цигари
• Мобилност и транспорт
• Културни възможности
• Образование и обучение през целия живот
• Жилищна осигуреност
• Нива на публично удовлетворение.

Представянето трябва да описва взаимосвързаните 
подходи, които влияят върху успешното подобряване 
на здравето в общността.  Необходимо е също да се 
отбележат инициативи, целта на които е подобряване на 
достъпността, интеграцията и равенството, предоставяне 
на консултации, съвместна работа и целевият подход, 
използван в маркетинга и публичността. 

6. Стратегическо планиране: 

Този раздел трябва да демонстрира как общността 
определя своето бъдеще и какви процеси на планиране 
разработва, а също начинът, по който те са свързани със 
създаването на планове за действия, които да постигнат 
заявените и желани от общността резултати. Трябва 
да се демонстрира наличието на йерархия в плановете 
или стратегиите и да се представи доказателство за 
изпълнението на плановете чрез годишен план, както и за 
процеса на проверка.

Необходимо е и представянето на доказателство, че 
членовете на общността подкрепят стратегическата 
посока и са имали възможност да допринесат за 
осъществяването й. 

База за успешното съставяне на балансирана и целева 
програма за развитие и услуги за която и да е общност 
е, безспорно, наличието на ясна визия за общността и 
това, какво би трябвало да представлява една наистина 
успешна урбанистична общност.  Необходимо е ясно да 
се покаже начинът на разработка на тази визия и нейното 
последващо интегриране в плановете или стратегиите в 
краткосрочен и дългосрочен план, както и процесите на 
преразглеждане.

Необходимо е да бъде обяснена йерархията на 
плановете, която гарантира връзката им с оригиналната 
визия, както и по какъв начин те се разглеждат като 
отделни елементи от един по-широк план и механизмите, 
които гарантират, че колективното мнение на общността е 
адекватно отразено в окончателните планове.

Необходимо е да се демонстрира, че съществува 
релевантност между плановете и стратегиите и 
реалния резултат. Трябва също така да се демонстрира 
прогресът и гъвкавостта на плановете спрямо нуждите 
на общността.  Някои култури се управляват в по-голяма 
степен отгоре надолу и, следователно, описаните 
процедури ще бъдат оценявани като се отчитат културите, 
за които те се отнасят.

СЪДИЙСКО ЖУРИ:

Международното съдийско жури включва специалисти по 
управление на околната среда и ландшафта, които ще 
работят в екипи от трима души за оценка на категориите 
А, Б, В и Г и екип от шест души за оценка на категория Д.

1. Регистрация: 

Попълнете регистрационния формуляр на страница 4 
и го изпратете до The International Awards for Liveable 
Communities (Международни награди за урбанистични 
общности) най-късно до посочената в регистрационния 
формуляр дата.

2. Писмено представяне:

Първоначалното писмено представяне трябва да 
включва:

• максимум 4 500 думи на английски език – без 
заглавията, таблиците, др.

• максимум 24 снимки, озаглавени и датирани.

Представянето трябва да показва по какъв начин вашата 
общност адресира всеки един от посочените по-горе 
критерии. Под общност се разбира цялата област, 
администрирана от общината.

Всеки критерий за оценка носи еднакви точки.

Общностите, регистриращи се за участие в категории А, 
Б, В или Г на наградите The LivCom Awards, трябва да 
представят четири екземпляра от писменото представяне 
преди посочената в регистрационния формуляр дата. 
Участниците в категория Д трябва да представят седем 
екземпляра.  Писмените представяния трябва да се 
изпращат до главния офис на LivCom на посочения в 
регистрационния формуляр адрес.

Няма да се приемат представяния в електронен вид.

3. Оценяване: 

Съдийското жури ще разгледа всяко едно представяне 
по време на междинния етап за оценка и ще избере 
общностите от всяка една категория, които ще участват 
във финалите на наградите The LivCom Awards , 
които ще се проведат на мястото и датата, посочени в 
регистрационния формуляр.

4. Представяне на финалите:

Ако, след междинния етап за оценка, вашата общност е 
избрана за финалист на наградите The LivCom Awards, 
трябва да имате предвид някои основни неща: 

• Максимум трима представители на вашата общност ще 
могат да направят презентацията, плюс преводач, ако 
това се налага.

• Представянията трябва да бъдат направени на 
английски език.

• Презентациите за категории А, Б, В и Г не трябва 
да надвишават 35 минути и могат да включват 
дигитален видео-диск (dvd), също на английски език, с 
продължителност не повече от 10 минути.  Презентациите 
за категория Д не трябва да надвишават 55 минути.

Съответното необходимо оборудване ще бъде осигурено.

• На общностите ще бъде разрешено да използват 

други визуални помощни средства, напр. PowerPoint 
презентация (ще бъде осигурена LCD прожекционна 
система), по време на тяхното представяне. Всяко друго 
оборудване трябва да бъде осигурено от общността. 
The International Awards for Liveable Communities 
(Международни награди за урбанистични общности) няма 
да носят отговорност за оборудване, което не е осигурено 
от организаторите.

• В края на всяко представяне членовете на журито ще 
задават въпроси. Ако се налага използване на преводач 
за въпросите, той трябва да бъде осигурен от ваша 
страна, като ще бъде отпуснато допълнително време за 
представянето.



Registration to be completed by 31st May 2013
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full international codes)  .............................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The 
International Awards for 
Liveable Communities will 
soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International 
Awards for Liveable 
Communities at the address 
below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

OBSERVERS
If your Community does not 
enter the LivCom Awards, 
you may attend the Finals 
as an individual or as a 
Representative of your 
Community and participate 
in all of the Finals Weekend 
activities. For details contact 
the LivCom office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Project AwardsProject Awards
Целта на наградите Environmentally Sustainable Project 

Awards (Проект за екологично устойчива общност) е да 

се наградят новаторски проекти, които демонстрират 

жизнеспособност и осведоменост по въпросите 

за опазване на околната среда и които оказват 

положително въздействие върху локалната 

общност и околна среда.

Подходящи за кандидатстване проекти: 

За подходящи ще се смятат такива проекти, които са 

били изпълнени в рамките на последните две години или 

значителна част от които е  завършена.  Проектите могат 

да се финансират от публичния сектор, частния сектор 

или от партньорство между двата сектора.   Възможно е 

представяне на повече от един проект.

Организаторите на LivCom осъзнават, че не всички от 

изброените по-нататък критерии за оценка ще бъдат 

приложими към всички проекти.  Когато отделен 

критерий или част от критерий не е приложим към 

проект, той няма да получи наказателни точки.  Въпреки 

това, представянето трябва да обхваща всички свързани 

с проекта критерии.

1. Подобряване на естествения и застроения ландшафт:

Ландшафт, в контекста на наградите, са аспектите на 

градския ландшафт, които усъвършенстват околната 

среда чрез проекти за подобряване на инфраструктурата 

и парковете и градините. Представянето трябва 

да описва ключовите характеристики или визията 

на ландшафта и да демонстрира начина, по който 

оформянето на ландшафт в проекта е обединило всички 

отделни елементи - както изкуствено създадени, така 

и естествени - така, че да се постигне хармонично 

отношение между застроения и естествен ландшафт.  

Този раздел трябва да покаже как ландшафтът в проекта 

е бил усъвършенстван, за да създаде околна среда, 

която поражда чувство за местна гордост, улеснява 

начините за приятно прекарване на свободното време и 

подобрява качеството на живот.

2. Изкуство, култура и наследство:

Този раздел трябва да демонстрира как проектът 

отразява уникалната култура на живущата наоколо 

или обхванатата от проекта общност чрез приемане на 

нейните исторически езици, нейните изкуства, занаяти 

и културни практики и, за където се отнася, начинът, 

по който той опазва наследството както по отношение 

на сгради и паметници, така и по отношение на места/

събития с духовна и историческа ценност.

3. Добри екологични практики:

Този раздел трябва да демонстрира използваните в 

проекта новаторски, чувствителни към околната среда 

практики и инициативи, които водят до устойчиво 

управление на околната среда. Необходимо е да бъде 

представено доказателство за това, че проектът полага 

усилия за устойчиво развитие и за въвеждане на най-

добрите практики, водещи до развитието, запазването 

и опазването на околната среда. Това би трябвало 

да включва подобряване на качеството на въздуха, 

водата и земята, биологично разнообразие, намаляване 

на емисиите на парникови газове и на използването 

на природни ресурси чрез употреба на алтернативни 

суровини, енергийни източници и рециклиране. 

4. Участие на общността и предоставяне на възможности: 

Този раздел трябва да демонстрира метода и стила 

на непрекъснатото привличане на отделни индивиди, 

групи и организации към планирането, развитието и 

управлението на проекта, както и начинът, по който 

на местната общност се предоставят възможности за 

участие, а също така как тя реагира на възможността 

да бъде ангажирана с неговото развитие. Елементите 

на този раздел ще включват интеграция, развитие, 

удовлетворение, ресурси и привличане.

5. Здравословен начин на живот:

Проектът трябва да е в състояние да демонстрира 

възможността за постигане на положителни 

преимущества за по-здравословен начин на живот за 

хората, които проектът обхваща или които го посещават.   

Подобни свързани със здравето подобрения могат да 

включват осигуряването на ново или модернизирано 

оборудване и/или съоръжения, нови програми за 

активност, насочени към населението като цяло или 

към специфични целеви групи, или изследователски 

програми, целящи изследване на здравни въпроси. 

Ключът към успеха на всяко едно предложение ще бъде 

измеримостта на вероятността за постигане на резултати 

след въвеждането на инициативите за здравословен 

начин на живот.

6. Стратегическо планиране: 

Този раздел трябва да покаже използването на 

чувствителни и творчески техники на планиране за 

създаването на устойчив проект. Необходимо е да 

се покаже развитието на процесите на планиране и 

пригодността им за създаване на планове за действие, 

които да доведат до постигане на заявените желани 

резултати. Трябва да се демонстрира наличието 

на йерархия в плановете или стратегиите и да се 

представи доказателство за изпълнението на плановете 

чрез годишен план, както и за процеса на проверка. 

Необходимо е и представянето на доказателство, 

че членовете на общността, за която проектът се 

реализира, подкрепят стратегическата посока и са имали 

възможност да допринесат за осъществяването му.

СЪДИЙСКО ЖУРИ

Международното съдийско жури включва специалисти 

по управление на околната среда и ландшафта.

Регистрация: 

Попълнете регистрационния формуляр на страница 6 и 

го изпратете, заедно с таксата за регистрация, до The 

International Awards for Liveable Communities най-късно до 

посочената в регистрационния формуляр дата.

Четири екземпляра от писменото

представяне, с дължина максимум 

3 000 думи и съдържащо не повече от десет снимки, 

трябва да бъдат получени в главния офис на LivCom 

(адресът е изписан в регистрационния  формуляр), не по-

късно от посочената в регистрационния формуляр дата.

Писмените представяния трябва да показват връзката на 

проекта с всеки един от критериите, посочени по-горе.

Няма да се приемат представяния в електронен вид.

Оценяване:

 

Международното съдийско жури ще разгледа всяко едно 

представяне по време на междинния етап за оценка и 

ще избере проектите за участие във финалите LivCom, 

които ще се проведат на мястото и датата, посочени в 

регистрационния формуляр.

Представяне на финалите:

 

Ако, след междинния етап за оценка, вашият проект е 

избран за финалист на наградите LivCom Awards, трябва 

да имате предвид някои основни неща за формата на 

вашето представяне по време на събитието:

•  В представянето могат да вземат   

 участие максимум двама представители   

 на проекта.

•  Представянията трябва да бъдат направени на  

 английски език.

•  Представянията могат да са с продължителност до

 30 минути и да включват използване на дигитален  

 видео-диск (dvd), също на английски език, с  

 продължителност не повече от шест минути.

 Съответното необходимо оборудване ще 

 бъде осигурено.

•  На лицата ще бъде разрешено да използват други

  визуални помощни средства, напр. PowerPoint  

 презентация (ще бъде осигурена LCD прожекционна  

 система), по време на тяхното представяне. Всяко  

 друго оборудване трябва да бъде осигурено от  

 представящята страна. The International Awards for  

 Liveable Communities няма да носят отговорност  

 за функционирането на оборудване, което не се  

 предоставя от организаторите.

•  В края на всяко представяне членовете на журито  

 ще задават въпроси.  Ако се налага използване на

 преводач, той трябва да бъде осигурен от ваша  

 страна, като ще бъде отпуснато допълнително  

 време за представянето.

Project Awards
Целта на наградите Environmentally Sustainable Project 

Awards (Проект за екологично устойчива общност) е да 

се наградят новаторски проекти, които демонстрират 

жизнеспособност и осведоменост по въпросите 

за опазване на околната среда и които оказват 

положително въздействие върху локалната 

общност и околна среда.

Подходящи за кандидатстване проекти: 

За подходящи ще се смятат такива проекти, които са 

били изпълнени в рамките на последните две години или 

значителна част от които е  завършена.  Проектите могат 

да се финансират от публичния сектор, частния сектор 

или от партньорство между двата сектора.   Възможно е 

представяне на повече от един проект.

Организаторите на LivCom осъзнават, че не всички от 

изброените по-нататък критерии за оценка ще бъдат 

приложими към всички проекти.  Когато отделен 

критерий или част от критерий не е приложим към 

проект, той няма да получи наказателни точки.  Въпреки 

това, представянето трябва да обхваща всички свързани 

с проекта критерии.

1. Подобряване на естествения и застроения ландшафт:

Ландшафт, в контекста на наградите, са аспектите на 

градския ландшафт, които усъвършенстват околната 

среда чрез проекти за подобряване на инфраструктурата 

и парковете и градините. Представянето трябва 

да описва ключовите характеристики или визията 

на ландшафта и да демонстрира начина, по който 

оформянето на ландшафт в проекта е обединило всички 

отделни елементи - както изкуствено създадени, така 

и естествени - така, че да се постигне хармонично 

отношение между застроения и естествен ландшафт.  

Този раздел трябва да покаже как ландшафтът в проекта 

е бил усъвършенстван, за да създаде околна среда, 

която поражда чувство за местна гордост, улеснява 

начините за приятно прекарване на свободното време и 

подобрява качеството на живот.

2. Изкуство, култура и наследство:

Този раздел трябва да демонстрира как проектът 

отразява уникалната култура на живущата наоколо 

или обхванатата от проекта общност чрез приемане на 

нейните исторически езици, нейните изкуства, занаяти 

и културни практики и, за където се отнася, начинът, 

по който той опазва наследството както по отношение 

на сгради и паметници, така и по отношение на места/

събития с духовна и историческа ценност.

3. Добри екологични практики:

Този раздел трябва да демонстрира използваните в 

проекта новаторски, чувствителни към околната среда 

практики и инициативи, които водят до устойчиво 

управление на околната среда. Необходимо е да бъде 

представено доказателство за това, че проектът полага 

усилия за устойчиво развитие и за въвеждане на най-

добрите практики, водещи до развитието, запазването 

и опазването на околната среда. Това би трябвало 

да включва подобряване на качеството на въздуха, 

водата и земята, биологично разнообразие, намаляване 

на емисиите на парникови газове и на използването 

на природни ресурси чрез употреба на алтернативни 

суровини, енергийни източници и рециклиране. 

4. Участие на общността и предоставяне на възможности: 

Този раздел трябва да демонстрира метода и стила 

на непрекъснатото привличане на отделни индивиди, 

групи и организации към планирането, развитието и 

управлението на проекта, както и начинът, по който 

на местната общност се предоставят възможности за 

участие, а също така как тя реагира на възможността 

да бъде ангажирана с неговото развитие. Елементите 

на този раздел ще включват интеграция, развитие, 

удовлетворение, ресурси и привличане.

5. Здравословен начин на живот:

Проектът трябва да е в състояние да демонстрира 

възможността за постигане на положителни 

преимущества за по-здравословен начин на живот за 

хората, които проектът обхваща или които го посещават.   

Подобни свързани със здравето подобрения могат да 

включват осигуряването на ново или модернизирано 

оборудване и/или съоръжения, нови програми за 

активност, насочени към населението като цяло или 

към специфични целеви групи, или изследователски 

програми, целящи изследване на здравни въпроси. 

Ключът към успеха на всяко едно предложение ще бъде 

измеримостта на вероятността за постигане на резултати 

след въвеждането на инициативите за здравословен 

начин на живот.

6. Стратегическо планиране: 

Този раздел трябва да покаже използването на 

чувствителни и творчески техники на планиране за 

създаването на устойчив проект. Необходимо е да 

се покаже развитието на процесите на планиране и 

пригодността им за създаване на планове за действие, 

които да доведат до постигане на заявените желани 

резултати. Трябва да се демонстрира наличието 

на йерархия в плановете или стратегиите и да се 

представи доказателство за изпълнението на плановете 

чрез годишен план, както и за процеса на проверка. 

Необходимо е и представянето на доказателство, 

че членовете на общността, за която проектът се 

реализира, подкрепят стратегическата посока и са имали 

възможност да допринесат за осъществяването му.

СЪДИЙСКО ЖУРИ

Международното съдийско жури включва специалисти 

по управление на околната среда и ландшафта.

Регистрация: 

Попълнете регистрационния формуляр на страница 6 и 

го изпратете, заедно с таксата за регистрация, до The 

International Awards for Liveable Communities най-късно до 

посочената в регистрационния формуляр дата.

Четири екземпляра от писменото

представяне, с дължина максимум 

3 000 думи и съдържащо не повече от десет снимки, 

трябва да бъдат получени в главния офис на LivCom 

(адресът е изписан в регистрационния  формуляр), не по-

късно от посочената в регистрационния формуляр дата.

Писмените представяния трябва да показват връзката на 

проекта с всеки един от критериите, посочени по-горе.

Няма да се приемат представяния в електронен вид.

Оценяване:

 

Международното съдийско жури ще разгледа всяко едно 

представяне по време на междинния етап за оценка и 

ще избере проектите за участие във финалите LivCom, 

които ще се проведат на мястото и датата, посочени в 

регистрационния формуляр.

Представяне на финалите:

 

Ако, след междинния етап за оценка, вашият проект е 

избран за финалист на наградите LivCom Awards, трябва 

да имате предвид някои основни неща за формата на 

вашето представяне по време на събитието:

•  В представянето могат да вземат   

 участие максимум двама представители   

 на проекта.

•  Представянията трябва да бъдат направени на  

 английски език.

•  Представянията могат да са с продължителност до

 30 минути и да включват използване на дигитален  

 видео-диск (dvd), също на английски език, с  

 продължителност не повече от шест минути.

 Съответното необходимо оборудване ще 

 бъде осигурено.

•  На лицата ще бъде разрешено да използват други

  визуални помощни средства, напр. PowerPoint  

 презентация (ще бъде осигурена LCD прожекционна  

 система), по време на тяхното представяне. Всяко  

 друго оборудване трябва да бъде осигурено от  

 представящята страна. The International Awards for  

 Liveable Communities няма да носят отговорност  

 за функционирането на оборудване, което не се  

 предоставя от организаторите.

•  В края на всяко представяне членовете на журито  

 ще задават въпроси.  Ако се налага използване на

 преводач, той трябва да бъде осигурен от ваша  

 страна, като ще бъде отпуснато допълнително  

 време за представянето.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2013
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full international codes)  .............................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 
Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable 
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch,  
P.O. Box 27 Reading RG1 2HD, UK. 
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

 
Cheque or Banker’s Draft in Sterling for the total Registration Fee sent 
to LivCom, Globe House, Crispin Close, Caversham, Reading, RG4 7JS,  
Berkshire, UK

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The 
International Awards for 
Liveable Communities will 
soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International 
Awards for Liveable 
Communities at the address 
below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

OBSERVERS
If your Community does not 
enter the LivCom Awards, 
you may attend the Finals 
as an individual or as a 
Representative of your 
Community and participate 
in all of the Finals Weekend 
activities. For details contact 
the LivCom office.



	

Benefits of participating in the LivCom Awards

С ъществуват многобройни облаги в резултат на участието
ви в LivCom Awards в това число:
• Съставянето на първоначалния доклад е само-одитен процес,

който може да предостави основа за бъдещ план за създаване
на урбанистична общност. 

• По време на Финалите ще имате възможност да наблюдавате
Презентации, които съдържат примери за най-добрата
международна практика, приложени към предизвикателства,
подобни на тези, пред които е изправен вашият град. 

• Ще имате възможност да покажете най-добрата практика на
града си на международна сцена и да окажете влияние върху
приетата най-добра международна практика. 

• Присъствието ви с “водещите общности в света” ще повиши
гражданската ви гордост. 

• Насърчава се новаторството.
• Срещите с делегати от общности от други страни и култури,

изправени пред подобни предизвикателства на тези, пред които
е изправена и вашата общност, води до сформиране на
съдружия за обмен на информация и опит, както и уреждане на
обменни технически посещения на текуща основа.

• Тези съдружия могат да се разпрострат върху въпроси отвъд
свързаните с околната среда въпроси.

• Обменът на информация и опит могат да доведат до ускорени
технически облаги и спестявания на финансови средства от
година на година. Инвестицията във време и финанси,
необходима за участие в Наградите, не е голяма и може да се
надвиши многократно от текущите облаги. 

• Успехът в Наградите може да се използва за насърчаване на
туризма и вътрешните капиталови инвестиции. 

• Повишава се националната и международната публичност. 
• Присъединяване към международна мрежа от общности от

повече от 50 страни с подобни базирани на околната среда
цели. 

• Насърчава се ангажираността от общността.
• Описано от много участници като ‘най-ценният професионален

опит от кариерата им’.
Мога да ви уверя, че участието в LivCom Awards е
професионално ценно и ще донесе дълготрайни облаги за града
ви.

Alan Smith
Chief Executive

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium
Heritage Management  Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine

Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park  
                                  

Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
 
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  Seogwipo City, Korea  
  Jeju Olle Project
Built  Kaohsiung, Taiwan 
  The World Games Main Stadium
Socio-Economic Dubai, UAE: Revitalization of  
  Historic Dubai 

Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management

2012
Category A  Port Fairy, Australia 
Category B Chrudim, Czech Republic
Category C County of Wicklow, Ireland
Category D Wellington, New Zealand
Category E Abu Dhabi, United Arab Emirates
Special Awards: Changzhou City, P.R.China
  Suining City, P.R.China
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural  
& Built Landscape Jincheng, P.R. China
Arts, Culture Chrudim, Czech Republic 
and Heritage 
Environmental  Siena Province, Italy 
Best Practice 
Community Participation Greater Ankara, Turkey 
& Empowerment 
Healthy Lifestyle Greater Ankara, Turkey
Strategic Planning Jihlava, Czech Republic

PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa 
  A Community of Parks 
Built  Masdar City, United Arab Emirates
  Masdar Institute Phase 1A
Socio Economic Schwalm-Eder-Kreis, Germany 
  Vision, Concept, Project  -  
  Strategic Planning for 2022

Bursary Award: Riviera Beach, USA 
  Riviera Beach Heights in Bloom 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 Awards –  
see the LivCom web site
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