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Заглавие на проекта:  Изследване на възприятията и участието на младежта в градското планиране на бъдещия „умен 
град“. Каква е ролята на младите граждани в планирането на градове в Европа?

Обобщение на проекта: Изследването има за цел да оцени възприятията, ангажираността и нивото на познание на 
младите граждани (15-19 години) към развитието на „интелигентния град“ в определени градски райони в европейския 
контекст и да оцени какви са препятствията и възможностите за участие на млади хора в планирането на градове. 
Проектът има за цел да сравни случаите на иновативна младежка ангажираност в изследваните градове в три държави. 
Проектът ще анализира тези практики през призмата на теории за развитие на младежта и гражданско участие в 
архитектура и урбанизъм.

Изследвани въпроси:  Как младите граждани възприемат технологичните развития в планирането на градове в 
Европейския контекст?
 
Как развиващите се технологии в двадесет и първи век създават нови възможности за участие на млади хора в 
планирането на градската среда?

Целта на този документ е да ви информира за проекта, за да решите дали искате да вземете участие. 

Защо аз?  Вие сте поканени да вземете участие, тъй като сте на възраст между 15 и 19 години и живеете в град, в който 
проекта се състои. Вашите мнения по темата за ‘градове на бъдещето’ и ‘интелигентни градове’ са от значение за успеха 
на проекта и ще формират основна част от анализа на данни. 

Участието в проекта е напълно доброволно и вашето неучастие няма негативен ефект.

Какво се очаква от участниците в проекта?  Вашето съгласие за участие означава, че сте съгласни да бъдете 
интервюирани по въпроси относно темата на проекта и да участвате във фокус групи с други участници. 

Участието в проекта ще се състои в училище и ще предостави възможност за образователна и научна дейност. Във 
всеки един момент ще бъдете в присъствието на професионалист, оторизиран за работа с деца. Научното проучване 
ще се проведе като индивидуални и групови интервюта, консултирайки се с вас и събирайки вашите мнения по темата 
за градско планиране. Никаква лична информация и снимки няма да бъдат събирани, освен ако не изявите желание 
за това. Цялата събрана информация ще бъде третирана конфиденциално. Участието ви ще се състои в рамките на 
един ден. Участието в проекта ще ви помогне да развиете знания в сферите на архитектура, граждански науки, градско 
планиране, дизайн и технологии и география.
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За изследователя: Докторантът се съобразява с етичните кодекси на университета Бирмингам Сити, както и с 
професионалните кодекси на Кралският Институт на Британските Архитекти и Кралският Институт за Градско Планиране. 
Изследователят няма криминално досие.

Ползи от участие:  Вашето участие ще информира и може да допринесе за промени в общинските политики спрямо 
участието на млади хора в градското планиране. Вие ще имате възможност да развиете вашите знания относно 
планирането на градове и гражданско участие.

Потенциален риск: Вашето участие в проекта не предвижда никакви сериозни рискове.

Конфиденциалност: Всички събрани данни ще бъдат третирани конфиденциално. Техники за кодиране на лична 
информация ще бъдат използвани. В случай на събиране на визуални материали, отделни съгласия ще бъдат търсени от 
участниците. Данните ще бъдат съхранявани на сървъри на университета, спрямо политиките на Бирмингам Сити. Анализ 
на данните ще се състои чрез използването на кодове. Интерпретация на данните ще намали рискът от припознаване. 
Данните ще бъдат съхранявани докато всички публикации на проекта не бъдат завършени. Проектът е предвиден да 
продължи до 2022. Проектът ще бъде достъпен онлайн.

Лични данни: Всички събрани данни ще бъдат третирани спрямо изискванията на законите GDPR. Събраните данни ще 
бъдат съхранявани на сървъри на университета по време на проекта. Достъп ще бъде предоставен само на изследователя 
и неговите ръководители. Електронните данни ще бъдат криптирани и ще имат парола. Физическите данни ще бъдат 
дигитализирани и унищожени в края на проекта.  

Права на участника: Вие имате правото на информирано съгласие. Имате правото да се откажете от участие по всяко 
време на проекта без това да има негативни последствия. Всички данни ще бъдат третирани конфиденциално. Вашето 
съгласие и това на вашия родител (ако сте под 18 години) е необходимо за участие.

Финансиране: Проектът е финансиран от университета Бирмингам Сити чрез стипендия през програмата STEAM.

Контакти на ръководители на проекта: Докторантурата се ръководи от двама ръководители, академици в Бирмингам 
Сити. Проектът е одобрен от независим етичен панел.

Контакти на ръководители на проекта: 
Dr Silvia Gullino: silvia.gullino@bcu.ac.uk 

Prof Peter Larkham: peter.larkham@bcu.ac.uk 

Контакт с департаментът по Етика:
BCU_ethics@bcu.ac.uk или по телефон:  +44 (0)121 331 6858

Контакти на изследователя: За повече информация може да се свържете с: simeon.shtebunaev@mail.bcu.ac.uk
Телефон във Великобритания: +44 (0) 7460832916
Уебсайт и социална медия на проектът: https://shtebunaev.com/phd/

БЛАГОДАРЯ ВИ!
Може да предоставите информирано съгласие, подписвайки приложения формуляр.
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