
 

 

 

 

 

 

  

 ЕВРОПЕЙСКА  

СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 

16 – 22 септември 2013 

ЧИСТ ВЪЗДУХ – ТИ СИ НА ХОД! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тази година темата на седмицата на мобилността е „Чист въздух – ти си на ход!“. 
През 2013 г. ще наблегнем върху въздействието на транспорта и нашия 
всекидневен избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. 
Чрез повишаване на осведомеността и предлагайки алтернативни възможности за 
избор на транспорт, градовете биха могли да се превърнат в привлекателни места 
за живеене. Те могат значително да допринесат за защитата на здравето ни и за 
насърчаването на по- устойчиво бъдеще за всички нас, защото когато говорим за 
чист въздух – ние сме на ход! 

Янез Поточник, Комисар по околната среда 

Чист въздух – ти си на ход! 

Всеки ден ние изпълваме белите си дробове с градски въздух – но 
какво всъщност дишаме? Повишеното търсене на мобилност е 
пряко свързано с лошото качество на въздуха. 

Фактите са ясни - по-чистите градове са и по-здравословни. Въздух 
без примеси води до по-продължителен живот средно с осем 
месеца, и е доказано ,че се намалява и вероятността от дихателни 
и сърдечни заболявания. Децата и особено възрастните се 
възползват  от подобряването на качеството на въздуха. 

И не е засегнато само човешкото здраве- замърсяването на въздуха 
вреди и на околната среда, изразяващо се в  киселинни дъждове, 
загуба на биоразнообразие и изчерпване/ намаляване на озоновия 
слой. Замърсителите на въздуха също допринасят и за промяната 
на климата.  

Промяната на транспортните навици за подобряване на качеството 
на градския въздух може да отнеме твърде много време. Логото на 
тазгодишната седмица на мобилността, „Чист Въздух - Ти си на 
ход!“  се обръща към  гражданите и силата им да изчистят въздуха 
чрез техния избор за превоз. 
 
Кампанията ни напомня, че ние всички имаме роля и дори най-
малките промени като колоезденето, могат да окажат влияние 
върху качеството на градския въздух. Местните власти могат също 
да повлияят като погледнат със свежо око на организацията на 
мобилността в населените места. 
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Как могат градовете да подобрят 
качеството на въздуха?  
 
 Като разработят план за устойчива 

градска мобилност; да вземат 
предвид принципите на устойчивата 
мобилност при градско планиране 

 Като забранят достъпа на превозни 
средства в определени зони 

 Като проверят дали „Зоните за ниски 
емисии“ могат да се въведат 

 Като повишат привлекателността на 
разходките пеша и с колело. 
Подобряването на инфраструктурата 
за колоездене и ходене може да 
доведе до повече придвижвания с 
нулеви емисии 

 Като подобрят общинския 
транспортен парк с по-
нискоемисионни превозни средства 

 Като предложат варианти за 
интермодален публичен транспорт 

 Като работи съвместно с бизнеса, за 
да разработи товарна концепция със 
слабо въздействие 

 Като следят замърсяването на въздуха 
регулярно и да използва данните за 
да повиши осведомеността на 
гражданите 

 Като гарантират, че общинските 
служители са запознати с 
възможностите за екологично 
шофиране. 

Как могат гражданите да подобрят качеството на въздуха? 
 Като проучат възможностите за работа от вкъщи, за да избегнат ненужни 

пътувания 

 За къси разстояния да предпочетат ходене или колоездене вместо да 
използват кола 

 Когато се налага да използват кола, да упражняват принципите за 
екологично шофиране 

 Когато купуват превозно средство, да следят дали то покрива най-
високите емисионни стандарти или вместо да купуват, да използват 
схема за споделяне на колата 

 Като инициират диалог с местните власти, за да се намерят 
нискоемисионни решения за мобилност 



Как може да участва местната власт? 

 Да се попълни регистрационната  форма на адрес   
http://www.mobilityweek.eu/registration/   

 Да се подпише Хартата на ЕМС. 
 

Какво трябва да направите: 
 Да организирате седмица с дейности на тема „Чист въздух – ти си на ход!“ 
 Да изпълнените поне една нова постоянна мярка, която да допринесе за модалния трансфер от лични автомобили 

към безопасни за околната среда други видове транспорт. 
o Да организирате събитието „В града без моята кола!“, т.е. да  определите една или няколко зони само за 

пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден. Това събитие по възможност да се проведе 
на 22 септември 2012 г. 

Полезни публикации в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: 
www.mobilityweek.eu .  
 

  

С идеята за по-чист въздух за всички нас, Европейската комисия наскоро 
представи редица знакови инициативи като Чиста енергия за 
Транспорта и поканата към градовете за въвеждане на планове за устойчива 
градска мобилност. Тази година Европейската седмица на мобилността и 
придружаващата я кампания Do the right mix (Придвижвай се разумно) ни 
напомнят, че много може да се постигне  благодарение на индивидуалните ни 
усилия и решителност да направим правилния избор на транспорт при всяко 
пътуване. 

Сиим Калас, Комисар по транспорта 

Относно Европейската седмица на мобилността 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива 
градска  мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с 
политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на 
Европейската комисия. 

Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да 
окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за 
устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички 
алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без 
коли!“, в което всички участващи градове определят няколко района, 
предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия 
ден.  

От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в 
Европа, така и по целия свят. През 2012 г. 2158 града от 39 страни официално се 
регистрираха за участие в кампанията. 

Общо 7717 постоянни мерки са били въведени, сред които  най-много мерки 
фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на 
трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността 
относно устойчивото поведение на пътуване. 

Награда за ЕСМ 

След всяка ежегодна кампания, 
участващите населени места от 
Европа се канят да кандидатстват за 
Европейска седмица на мобилността. 
Молбите се оценяват от независимо 
експертно жури и града-победител се 
обявява на престижна церемония по 
награждаване в Брюксел,  домакини 
на която са  комисарите по околна 
среда и транспорт.  
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И победителят е… Загреб! 

Благодарение на редица иновативни 
дейности, хърватската столица 
превърна ЕСМ в едноседмично 
празненство. Гражданите взеха 
участие в градски фитнес и 
образователни сесии, возеха се на 
старинни трамваи, посетиха вело-
информационни центрове и 
помогнаха да се реновират 
обществените паркинги за 
велосипеди. Екологичните облаги от 
ЕСМ бяха внимателно измерени, чрез 
мониторинг на качеството на въздуха 
и шумовия интензитет и поставяне на 
здравни горещи точки в града. 

 

http://www.mobilityweek.eu/registration/
http://www.mobilityweek.eu/


Национален координатор на Европейската седмица на мобилността за 
България: 
 
Михаела Люцканова – младши експерт в дирекция „Политики по околната среда“, Министерство на 
околната среда и водите 
За контакт: e-mail: mlyutskanova@moew.government.bg, тел. 02 940 6373 

 

 


