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1) Въведение 
 

Темата тази година 
 

Темата на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА за 2022 г. е „По-добри връзки“. Темата е 

избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду 

си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при 

среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения 

транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е 

основна тема на Европейския зелен пакт1 на Европейската комисия. В Стратегията за 

устойчива и интелигентна мобилност2 също така се призовава за по-добри връзки между 

взимащите решения, доставчиците на услуги, специалистите по градоустройствено планиране и 

хората. След поставянето на силен акцент върху здравните аспекти на градската мобилност през 

2021 г., тазгодишната тема „По-добри връзки“ отразява целта на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА за обединение на хората. 

Тъй като транспортът е вторият най-замърсяващ сектор в Европа3, а емисиите от вътрешния 

транспорт в ЕС дори са се увеличили с 0,8% между 2018 - 2019 г.4, трябва да се положат 

значителни усилия за постигане на европейската цел за нулеви нетни емисии на парникови газове 

до 2050 г., посочена в Европейския зелен пакт. Предвид факта, че това е голямо 

предизвикателство, за всички заинтересовани страни и градове е от първостепенно значение да 

си сътрудничат, за да намалят значително емисиите от (градска) мобилност. 

Постигането на изложените цели е застрашено от кризите, като тази с COVID-19, или от 

предизвикателствата, свързани със запазване на енергийната сигурност след инвазията на Русия 

в Украйна. Планът REPowerEU5 има за цел да намали въздействието от тези предизвикателства 

чрез комбинация от действия за икономии на енергия, разнообразяване на доставките, 

заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода към чиста енергия на Европа и 

интелигентно съчетаване на инвестициите и реформите6. 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
2 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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„По-добри връзки“ 
 

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, 

които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: 

хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning). 

Освен това общественият транспорт си остава неизменен партньор за постигане на свързаност, 

безопасно пътуване и опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и 

други извършвани по заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ 

видове транспорт с нови цифрови решения си остава ключов аспект за бъдещето. 

В тазгодишните тематични насоки е включен по един специален раздел за всяка от четирите теми. 

По този начин документът ще допринесе да се направи цялостен обзор на последните примери 

за най-добри практики и инициативи в малки и големи градове, както и на граждански инициативи, 

които биха могли да вдъхновят предприемането на собствени действия за по-устойчива градска 

мобилност.

Хората заемат централно място в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА от повече от 20 години и си 

остават движещата сила на нашата кампания. Всяка година през седмицата в периода 16-22 септември на 

уебсайта на кампанията се качват няколко хиляди събития, проекти и примери за най-добри практики, а 

през годината се подават около 600 ПРОЕКТА ЗА МОБИЛНОСТ, което свидетелства за успеха на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА в осъществяването на връзка между хората, за да могат да 

осъществяват своите инициативи за устойчив транспорт. В допълнение Европейската година на 

младежта 20227 акцентира върху връзките между младите хора във всички области на дейност. 

Местата, включително градските пространства и зелените площи, трябва да бъдат приятни и 

функционални, за да се използват от хората за срещи и осъществяване на връзка. В миналогодишното 

проучване в рамките на кампанията „Чисти градове“ се подчертава, че основното желание на 82% от 

участниците е наличието на повече растителност8. 

Понятието пакети може да се използва с двойно значение – като физически пакети и постоянно 

нарастващите предизвикателства за логистиката, свързани с доставянето им по екологосъобразен начин, 

както и в смисъл на пакети с цифрова информация. Последните са от особено значение за безпроблемните 

операции, свързани с градската мобилност, и изискват „по-добри връзки“ между доставчиците на данни и 

потребителите.  

Политиките и планирането са необходими за всички малки и големи градове за всеобхватно и устойчиво 

преодоляване на често срещаните предизвикателства пред градската мобилност. Кампанията 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА осигурява чудесна възможност на специалистите по 

градоустройство да получат вдъхновение чрез планиране на насочена към гражданите мобилност. 

Участието на гражданите е основен елемент в концепцията за Планове за устойчива градска мобилност 

(ПУГМ) на Европейската комисия, като обществените консултации, провеждани през 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, могат да доведат до нови решения за транспорта в 

кварталите, които да са благоприятни както за хората, така и за околната среда. 

 

  

 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
8 https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/ 
9 https://twitter.com/mobilityweek 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
https://twitter.com/mobilityweek
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Как да се включите в кампанията на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА? 

 

Темата тази година „По-добри връзки“ отразява и нашето желание да имаме връзка с Вас! Затова 

Ви каним да ни последвате в Twitter9, Instagram10 и Facebook11. Независимо какво Вие и екипът Ви 

правите във връзка с темите от тази година, ние Ви каним да споделите своите новости с нас. 

През 2021 г. ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отбеляза най-висок брой регистрирани 

участници, с включени над 3100 малки и големи градове от 53 държави и подаването на почти 650 

ПРОЕКТА ЗА МОБИЛНОСТ през годината. 

Включете се в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА през септември. Има няколко начина 

да се включите в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА. Ако сте представител на малък 

или голям град, можете да участвате през основната седмица от кампанията между 16 и 22 

септември и да подадете своите проекти за дейности и мерки на нашия уебсайт. 

www.mobilityweek.eu 

Подайте ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ и споделете успеха си Ако представлявате предприятие, 

гражданска инициатива, учебно заведение или друго юридическо лице, можете да подадете своя 

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ , свързан с инициативи за устойчива мобилност и „По-добри връзки“, 

през цялата година. Тематичните насоки тази година включват няколко примера за ПРОЕКТИ ЗА 

МОБИЛНОСТ, изпратени от местни организатори на кампании от цяла Европа. Бъдещи ПРОЕКТИ 

ЗА МОБИЛНОСТ с изключително качество също ще бъдат поканени да споделят своите успешни 

дейности. 

Можете да изпратите своите истории на успеха и да получите награди. Може ли Вашият град да 

се похвали с образцови и изключителни примери в областта на градската мобилност? Ако това е 

така, можете да получите награда за отличната си работа чрез кампанията 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА. Нашата кампания предлага различни награди в 

зависимост от контекста на постиженията Ви. Затова Ви препоръчваме да кандидатствате за 

годишните ни конкурси. 

  

 
9 https://twitter.com/mobilityweek 
10 https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en 
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 

http://www.mobilityweek.eu/
https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Връзка с други инициативи на ЕС 
 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА е важно събитие в европейския календар, което 

допълва и няколко ключови инициативи, свързани с политиката на ЕС. Стратегията за устойчива 

и интелигентна мобилност12 на Европейската комисия представя 82 конкретни инициативи, 

които се очаква да бъдат изпълнени през следващите четири години, като първа крачка към 

общата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Нашата кампания освен това 

подкрепя Европейския пакт за климата13 – инициатива за повишаване на осведомеността, която 

акцентира върху ангажименти и действия за борба с изменението на климата в цяла Европа. 

Следователно ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА играе съществена роля в 

насърчаването на хората, градовете, учебните заведения, предприятията и НПО да подкрепят 

устойчивата градска мобилност. 

Освен че подкрепя инициативите, описани по-горе, ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА 

допринася за постигането на целите на ЕС при осъществяването на следните инициативи: Зелена 

седмица на ЕС14 и Европейска седмица на устойчивата енергия15. След успешната 

Европейска година на железопътния транспорт 202116, Европейската година на младежта 

202217 има за цел да постави младите хора на преден план, за да подчертае техния принос във 

всички обществени области, както и значението на влиянието им върху бъдещето на градската 

среда и устойчивата градска мобилност. 

  

 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
13 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en 
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en 
15 https://eusew.eu/ 
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en 
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
https://eusew.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
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2) Хора 
 

За съжаление решенията относно градската мобилност често се възприемат до голяма степен 

като действия „отгоре-надолу“, поради което хората се чувстват пренебрегнати или изключени. 

Следователно един по-приобщаващ и цялостен процес на вземане на решения може да помогне 

да се чуе гласът на хората. Въпреки че политиките, насочени към гражданите, често се оказват 

дългосрочни задачи, резултатите могат да бъдат силно удовлетворяващи. Рамката за съвместно 

създаване, обяснена в следващия раздел, подчертава значението на включването на инициативи 

на гражданското общество и хора от всички възрастови групи и социално-икономически слоеве, 

които да прилагат мерки с общо въздействие. 

 

2a) Съвместно създаване 

 

Съвместното създаване може да се определи като „систематичен процес на създаване на нови 

решения заедно с хората, а не за тях, чрез включването на хората и общностите в разработването 

на политики и услуги18“. Това определение е предпоставка за разработването на проекта 

SUNRISE19, финансиран от ЕС, който насърчава процесите на съвместно създаване в шест града 

на територията на цяла Европа и извън нея. Следните три примера за най-добри практики 

акцентират върху различни аспекти от съвместното създаване, както и върху различни равнища 

на ангажиране на гражданите.  

 

Решаване на проблем с паркирането в квартал в Бремен, Германия чрез съвместно 

създаване 
В историческите градски райони в цяла Европа, построени преди 40-те години на миналия век, не 

са предвидени пространства за паркиране на лични автомобили на улицата или на други места. 

Това предизвикателство е факт и в град Бремен, в северозападна Германия. Тесните улици и 

тротоари без маркировка за паркиране до бордюра са норма в район Хулсберг – относително 

малък район, разположен на изток от ханзейския град, в близост до известния Везерщадион. До 

скоро автомобилите блокират частично тротоарите или паркират от двете страни на улицата. Това 

създава значителни пречки и тротоарите често са недостъпни за ползващите инвалидни колички 

и родителите с детски колички. Пожарните и сметосъбиращите камиони също срещат значителни 

проблеми при маневрирането в ограниченото налично пространство. Водачите на автомобили 

считат паркирането пред домовете си за свое право и се конфронтират с други групи от живущи, 

които желаят да има преструктуриране и да се ограничи паркирането до бордюра. 

 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 
19 https://civitas-sunrise.euhttps://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
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Вместо мерки „отгоре-надолу“ градската администрация стартира проект, в който съвместно се 

определят съществуващите предизвикателства и се разработват решения, след което те се 

прилагат съвместно в третия етап на изпълнение и са подложени на съвместна оценка от група 

от различни хора. След установяване на предизвикателствата, посочени по-горе, градската 

администрация преструктурира паркирането до бордюра съвместно с жителите. По време на този 

процес от водещо значение е медиацията между различните заинтересовани групи. През 

вечерните часове на работните дни се провеждат няколко десетки информационни срещи и срещи 

за обмен на информация. В допълнение е създадена платформа за уязвимите групи, засегнати 

от затруднената ситуация с паркирането, като хора с намалена подвижност, семейства и хора в 

напреднала възраст. 

Като цяло, основните послания и постижения са реорганизация на политиката относно 

паркирането и прилагането ѝ, което води до освобождаване на допълнително пространство до 

тротоарите от 1600 м, както и до чувство на „сплотеност“, което показва на жителите на квартала, 

че обменът на информация и обсъждането могат да доведат до успешни резултати. След 

преструктурирането повечето участници в движението, пешеходците и хората с увреждания 

разполагат с повече пространство за нуждите си. Най-общо казано, колективното действие за 

съвместно създаване бележи огромен успех и поради тази причина ще бъде повторено и в други 

райони на Бремен20. 

 

Създаване на центрове за мултимодална мобилност в Лисабон, Португалия 
Град Лисабон разполага с добре функционираща система на метрото, която през 2019 г. 

транспортира 173 милиона пътници или малко над 500 000 души на ден21. Заедно с останалите 

видове обществен транспорт, системата на метрото извършва 18% от пътуванията в 

португалската столица, което е съвсем малко под процента, считан за активна мобилност (24%). 

За съжаление 56% от всички пътувания се извършват чрез лични автомобили. Затова 

увеличеното ползване на обществения транспорт е важна основна стъпка за намаляване на 

емисиите в Лисабон. 

 
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 
21 https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7 
https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 

© SUNRISE Project 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf
https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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EMEL – основното предприятие, което отговаря за паркирането в Лисабон, си сътрудничи с 

градската администрация за стартиране на процес на съвместно създаване с цел разкриване на 

потенциала на центровете за мултимодална мобилност. Това са физически пунктове, 

разположени стратегически на местата на пресичане на настоящите линии на обществения 

транспорт. Повечето от тези преходни точки вече предлагат различни видове транспорт. 

Например спирка „Ориенте“ в североизточната част на града предлага връзки с влакове за дълги 

и къси разстояния, както и автобусни превози. 

 

След съставянето на подходяща концепция за център за мобилност за града, следващата стъпка 

за специалистите по транспортно планиране е да стартират процеса на съвместно създаване чрез 

голямо количествено проучване на желанията и потребностите на ползвателите на обществения 

транспорт. В проучването, което акцентира върху пътните знаци, комфорта и безопасността в 

района на петте идентифицирани центъра, вземат участие над 2000 души. Тъй като значителна 

част от участниците считат, че петте центъра разполагат с добри връзки, целта в Лисабон ще бъде 

подобряване на общата безопасност и заобикалящата среда в района на тези пунктове. Около 

50% от анкетираните не се чувстват комфортно около центровете и считат заобикалящата среда 

за неприятна. Зададени са и допълнителни въпроси относно подобряването на центровете, 

благодарение на които градската администрация поема ясния ангажимент да увеличи зелените 

площи (над 90% от анкетираните подкрепят тази идея), както и да подобри местата за сядане в 

системата на обществения транспорт. Тези резултати са подложени на допълнителна проверка 

чрез задълбочени интервюта, които дават сходни резултати. 

Така цялостното заключение от тези дейности е, че отговорната градска администрация получава 

ясна представа за желанието на хората за инвестиции в конкретни подобрения, които да повишат 

привлекателността на петте центъра. Такъв тип проучвания са относително евтин инструмент за 

определяне на отправната точка за инвестиции22. 

 
https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project/ 

© monteiro.onlie / Shutterstock 

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
https://veroverdestraat.be/over-het-project/
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Проект „Conquer the street“: съвместно създаване в Льовен 

 

Докато въздействието на жителите в съвместното създаване чрез проучвания е относително 

пасивно, други преки действия дават възможност на хората да окажат директно влияние върху 

процесите на вземане на решения. Един такъв пример е проектът „Conquer the street“ (Завземане 

на улицата) в Льовен. Белгийският град с около 100 000 жители приютява няколко хиляди студенти 

и поради тази причина е един от основните градове в Белгия, където придвижването става с 

велосипеди. Въпреки това жителите на Льовен продължават да считат автомобилите за 

основното средство, което преобладава по улиците. Така проектът „Verover de Straat“ (Завземане 

на улицата)23 формулира тяхното намерение: „заедно с жителите на града да направим улиците 

по-зелени, по здравословни, по-уютни, по-безопасни и по-съобразени с децата!“. Тази цел ще 

бъде постигната чрез предоставяне на възможност на хората да преустроят някои площи, които 

по-рано са били паркинги. След първоначален период на подаване на заявления на жителите от 

няколко избрани улици ще се предостави възможност да проектират конкретни части от улицата 

си. Ако хората харесат резултатите, мерките ще бъдат приложени трайно. Проектът, който се 

наблюдава от няколко местни инициативи, е подкрепен от градската администрация на Льовен. 

До момента към обществеността са отправени покани за участие, по които жителите от района на 

конкретните улици, предложени за преструктуриране, могат да кандидатстват. 

  

 
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project/ 

© Henk Vrieselaar / Shutterstock 

https://veroverdestraat.be/over-het-project/
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2b) Гражданска наука 
 

Гражданската наука се описва като процес на участие, който позволява на обикновените хора да 

дадат своя принос към научни анализи и процеси. Следователно гражданската наука не само 

разпределя задачата за събиране на данни и анализ сред различни изпълнители, но и подобрява 

процеса на определяне на съответната тема на изследването. Този аспект на идентифициране е 

от съществено значение и за проекти, които насърчават участието на гражданите – това е 

демократичният аспект на подхода „чрез хората и за хората“. 

 

WeCount – измерване на данни от гражданите в контекста на тяхната общност 
Проектът WeCount, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на ЕС, ангажира обществеността в 

събирането на данни за трафика в шест пилотни града на територията на Европа. Участниците се 

включват доброволно в работни срещи за обучение и научават как да използват и тълкуват 

данните от сензорите за регистриране на трафика, които са помолени да поставят на прозорците 

на своите домове или работни места. 

 

Един от включените градове – Дъблин, среща известни предизвикателства, свързани с 

непрекъснатото нарастване на населението и невъзможността на системата за обществен 

транспорт да отговори на търсенето на услугите ѝ. Затова почти никой не се изненадва, когато се 

установява, че Дъблин е шестият най-натоварен град в Европа24 преди пандемията. WeCount 

използва различни сензори в ирландската столица, които помагат за оценка на текущите 

инициативи. Тази обратна връзка от участниците демонстрира преход от запознаване с 

проблемите на трафика и замърсяването в техните квартали към ентусиазъм, свързан с 

възможността за събиране на реални данни, които биха могли да бъдат използвани за внасяне на 

подобрения там, където това е най-важно за тях – районите, в които живеят, работят и водят 

децата си на училище. WeCount осигурява на хората възможност да събират данни и информация 

за моделите на движението в собствените си общности и увеличава обмена на знания между 

жителите и лицата, които вземат решения25. 

Някои от разгледаните проблеми включват липсата на велоалеи, неспазването на ограниченията 

на скоростта, както и липсата на измерване на търговския трафик и информация за околната 

 
https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/ 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 

© WeCount Project 

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
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среда, като например информация за замърсяването на въздуха и за шума. Осигурената 

технология е интересна за участниците и по-голямата част от тях усвояват методите за събиране 

на данни. Колкото повече се убеждават, че получените данни са точни, с толкова по-голяма 

готовност участват в тази форма на сътрудничество. Освен че дава възможност на хората да се 

ангажират научно с измерването на данни и с постигането на реална промяна в общностите си, 

инициативата носи полза за градовете, като преразпределя финансовата и административната 

тежест на събирането на данни между голям брой участници. 

Мярката цели да вдъхнови хората да бъдат инициативни, тя по-скоро е пряк инструмент за 

постигане на промени в политиките. Същевременно проектът доведе до създаването на трайно 

партньорство между жителите и съставителите на политики. Във връзка с ирландския проект, 

градският съвет на Дъблин поиска от регистраторите да предоставят данни за трафика и 

резултати от измерване на качеството на въздуха в подкрепа на организираната от него 

инициатива „Училищна зона“. Тази инициатива има за цел да подкрепи активния транспорт и да 

увеличи безопасността около обозначените училищни зони26. Внедряването на данни от 

сензорите от проекта WeCount осигурява на съвета обективни данни от измерванията за оценка 

на ефективността на инициативата и промените във времето в поведението при движение с 

превозни средства в районите на училищата. 

 

2c) Ангажиране на гражданите 

 

Жителите на градовете са най-добрите специалисти в определяне на предизвикателствата, 

свързани с мобилността, опасните планове на улиците или проблемите, свързани със 

замърсяване или липса на достъпна среда. Кампанията на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА често получава впечатляващи истории, изпратени в 

рамките на нашите ПРОЕКТИ за МОБИЛНОСТ27. Тя отчита тези примери за най-добри практики 

и техния потенциал да вдъхновяват допълнителна ангажираност в съответните градски територии 

и извън тях.  

 

Болоня: ангажиране на гражданите в създаването на зона с ограничение на 

скоростта на движение до 30 км/ч. 

Историческият център на италианския град Болоня, в който живеят около 400 000 жители, среща 

проблем с натоварения автомобилен трафик, тъй като почти 60% от всички пътувания се 

извършват с автомобил. Не е необходимо човек да е специалист по трафика, за да разбере, че 

прекомерното използване на леки автомобили, в съчетание с тесните улици на историческия 

център на града, може да се окаже пагубна комбинация както от гледна точка на безопасността 

на движението, така и по отношение на емисиите. Този извод е подкрепен от статистическите 

данни, които отброяват 20 смъртни случая и 2600 пострадали хора през последните десет години. 

Поради тази причина през юли 2021 г. няколко активисти организират флашмоб в знак на протест, 

за да се обърне внимание на проблема и да се предприемат ответни мерки за премахване на тези 

 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 
27 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/ 
28 https://bologna30.it/ 

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/
https://bologna30.it/
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неблагоприятни странични ефекти от транспорта с личен автомобил. Уникалното събитие е 

последвано от кампанията „30 Bologna – una citta per tutti“. Чрез социалните мрежи, специално 

създадената интернет страница bologna30.it28 и комуникационните дейности, това движение на 

обикновените хора набира няколко хиляди подписа в своя подкрепа. 

Находчивото използване на статистически данни и примери за най-добри практики от други 

градове, които са обобщени и предадени на италиански чрез кратки и въздействащи лозунги, 

помагат на инициаторите да предадат посланието си. Тези плакати могат да бъдат свалени от 

специално създадената интернет страница и така всеки, който подкрепя техните послания, може 

да разпечата материалите в дома си. Получена е широка подкрепа от различни организации, 

инициативи и предприятия на територията на цяла Болоня. 

Движението на обикновените хора бележи успехи в повишаването на осведомеността относно 

ситуацията, в акцентирането върху примери за най-добри практики в различни европейски 

държави и в предаването на съществените ползи от този подход за жителите на Болоня. 

Пет начина за ангажиране на млади хора 
„Децата са нашето бъдеще“ е фраза, изричана от множество политици от цял свят. Остава обаче 

въпросът как да ангажираме интереса на младите хора в областта на устойчивата мобилност. 

Нашата кампания ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА създаде материали и организира 

работни срещи относно начините за комуникация с по-младите поколения. Тези материали 

включват специално създадена страница за инициативата „Европейска година на младежта“29 от 

гледната точка на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, както и насоки как да 

комуникираме с по-младото поколение30. Имаме пет препоръки, които да споделим с участниците 

в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА: 

1. Необходимо е участие и създаване на смислен диалог с младите хора, за да могат да бъдат 

част от процеса на съставяне на политики. Светът е изпълнен с празни рекламни послания, 

които в наши дни хората лесно подминават, затова за създаването на истинска връзка 

между младежта и политиците има нужда от организирано пространство, за да водят 

диалог, да задават въпроси и в крайна сметка да се изслушват взаимно. 

 

2. Разнообразете младежката аудитория – тя трябва да включва представители на различна 

възраст и с различен произход. Местните мрежи могат да дадат чудесни насоки за 

откриването и вдъхновяването на младежки групи чрез своето по-широко разбиране 

относно начина, по който планирането на мобилността оказва въздействие върху 

ежедневието на младите хора и как те могат да бъдат ангажирани в процеса. 

 

3. Ангажирането трябва да бъде реално, а не просто с цел да се каже, че е направено, за да 

бъде то наистина стойностно и конструктивно за процеса на планиране на мобилността. 

Колкото по-разнообразни са участниците от общността, толкова по-добра е перспективата 

за града да състави един успешен план, който да подобри устойчивостта и качеството на 

живот за хората. 

 

 
28 https://bologna30.it/ 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 
30 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-
_Communicating_With_Youth__Poster_.pdfhttps://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-
community/https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18 

https://bologna30.it/
https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
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4. Необходимо е да се отчете значението и връзката между достъпността, възможностите и 

пречките в транспорта за младежта. Разходите и ползите оказват влияние върху 

възможностите за лично развитие, което винаги е от съществено значение, особено за 

онези, които започват да си проправят път в живота. 

 

5. Младите хора са по-склонни да подкрепят устойчиви варианти за транспорт, които гледат 

напред към бъдещето. Те по-рядко робуват на норми, а активният транспорт е начинът, по 

който мнозина от нас са започнали да се придвижват. Въвеждането и подкрепата на този 

начин на придвижване като устойчива практика в живота е по-добрият вариант за всички. 

Приземеното мислене от гледната точка на младите хора може да повлияе на другите в 

общността и да се превърне в основен фактор при създаването на благоприятни за 

ползвателите мрежи и за успеха на инициативите за устойчива мобилност. 
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3) Места 
 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА има за цел да набележи решения, които 

трансформират транспортните центрове в места, подканващи посетителите си да се разхождат, 

да прекарат време в тях и да се срещат. Секретариатът на кампанията взе решение да избере 

примери за най-добри практики за тази категория, които включват физическа трансформация на 

обекти, улици, квартали и градове в места, които са по-приятни за живеене и по-

екологосъобразни. Освен това, някои теми, като политиките относно паркирането във вътрешната 

част на градовете, са от съществено значение в тази насока с оглед на усилията на различни 

градове в Европа за успешно разтоварване на местата до бордюрите и градските пространства. 

Така местата могат да създадат „по-добри връзки“ между хората, средата и възможностите за 

мобилност. 

 

3a) Преструктуриране на пространството 
 

Последните събития доведоха до това, че повече хора прекарват времето в домовете си, 

изследват собствените си общности и пазаруват от местни производители. Това забавяне на хода 

на движението и прекараното време в местните общности доведе до голяма крачка напред в 

разпределението на обществените пространства. Когато хората започнат редовно да се 

разхождат из собствените си квартали, вече е по-лесно те да бъдат ангажирани в устойчиви 

подобрения. 

 

Създаване на места за срещи в Малмьо, Швеция 
Малмьо пое инициативата да замени пространствата за паркиране с готови съоръжения, за да 

даде възможност на общностите да си възвърнат улиците и да им се наслаждават с по-бавно 

темпо31. Тези места са създадени на цялата територия на града с участието и приноса на 

жителите. Концепцията предлага модулни съоръжения, подходящи за открити пространства 

(маси, столове, растения и др.), които могат да бъдат съчетавани и организирани по различни 

начини и за разнообразни цели. 

Общата идея на инициативата е „пространството“ за паркиране да бъде заменено от „място“ за 

срещи за хората. Тези нови съоръжения могат значително да променят облика на една улица и тя 

от част от инфраструктурата да се превърне в място за срещи със съседите. Градското 

обзавеждане може да увеличи вероятността да срещнете и да се запознаете със съседите си и 

същевременно да промени транспортния поток, да доведе до създаването на по-безопасни, 

различни от парковете пространства за жителите и децата, където те да прекарват времето си, в 

една по-скоро жилищна, търговска и градска среда. 

Допускането на възможността общността да вземе участие в преобразуването на пространството 

в своите квартали е отличен подход за изграждане на „по-добри връзки“, като се започне от 

мястото, където живеят хората. Въвеждането на пространства за пешеходци, велосипеди и 

 
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-
spotlight/?uid=z9CC2A18 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
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социализиране непосредствено пред входната врата на хората или пред местния магазин, вместо 

на отдалечено място, нормализира устойчивия транспорт в градовете в момента, в който хората 

излязат от жилищата си. 

 

Успокояване на трафика в Битом, Полша 
Всеки познава поне една улица в родния си град, където водачите обикновено не спазват 

ограниченията за скорост или която не е особено безопасна за пешеходците или 

велосипедистите. Причините за наличието на такива улици могат да бъдат многобройни, 

например разположение на улицата между два главни пътя, липса на камери за превишена 

скорост и наказателни мерки или просто градоустройствен дизайн, който не благоприятства 

активната мобилност. Жителите на Битом – град в Полша, разположен в близост до Катовице, са 

принудени да търпят подобни заплахи на улица „Миарки“, където водачите на автомобили карат 

със скорост 100 км/ч и повече. 

Необходими са нискобюджетни решения, тъй като наличният бюджет за каквито и да е мерки за 

преструктуриране е само 15 000 евро. Въпреки че активистите, настояващи за възможности за 

активна мобилност, въвеждат фразата „боята не е инфраструктура“, тя се оказва единственият 

вариант за тази група от хора, търсещи изпълнимо решение за намаляване на транзитния трафик 

и свързаните с него шум и замърсяване. Боядисването на непрекъсната двупосочна велоалея, 

както и няколко пешеходни пътеки и нови паркоместа на улицата помага за стесняване на пътното 

платно. Тази мярка, в съчетание със завоите на улицата, допринася за успокояване на трафика. 

Резултатът е намаляване на средната скорост на движение с повече от 20 км/ч само с няколко 

знака и няколко литра боя. В допълнение автомобилният трафик е намален с повече от 30%, което 

значително намалява степента на замърсяване на въздуха и шума за жителите на района. 

Активистката група вярва, че този пример за ефективна нискобюджетна най-добра практика ще се 

приложи и в други части на полското градче32. 

 

Създаване на физически бариери за център без автомобили в Залцбург, Австрия 
За мнозина от нас наличието на градски център без автомобили, в който хората могат да се 

разхождат и да дишат чист въздух, е само мечта. Залцбург решава да превърне тази мечта в 

реалност. Освен че освобождава жителите от неудобствата, свързани с лекия автомобил, тази 

промяна оказва положително влияние върху впечатленията на хилядите туристи всеки ден, 

възлизащи на 170 000 души, избрали да нощуват в родното място на Моцарт. 

 
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/ 

https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/
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Благодарение на благоприятното си местоположение в долина по поречието на р. Залцах, 

центърът на четвъртия по големина град в Австрия е относително натоварен. Предприети са 

строги мерки чрез монтиране на физически пътни бариери от прибиращи се стълбове, които 

възпрепятстват достъпа до центъра на града. Изключение от това ограничение на физическия 

достъп се прави за превозни средства за спешна помощ, като полицейски автомобили или 

пожарни, както и за превозни средства на доставчици за намиращите се в центъра магазини. Все 

пак часовете за доставка са ограничени между 6:00 и 11:00 ч. от понеделник до събота, като не се 

предоставя достъп за доставки в неделя33. Залцбург освен това изключва от тази мярка жителите 

във вътрешната част на града, на които е издадено разрешение за достъп до домовете им с 

превозно средство. 

 

Тези стриктни физически мерки са включени в една по-обща стратегия относно паркирането, която 

е залегнала в цялостния план „Salzburg.Mobil 2025“34, публикуван през 2016 г. Една от централните 

точки в плана е наличието на ясно установена система за паркиране и шофиране, която предлага 

над 4000 паркоместа35 до важни обекти и забележителности в покрайнините на града, като 

летището, панаирни площадки и аутлети на дизайнерски марки. В допълнение в кварталите около 

историческия градски център е ограничено паркирането до бордюрите. Максималният престой в 

тези платени зони за паркиране е три часа. Паркирането до бордюра остава безплатно през 

почивните дни и в зоните около покрайнините, но ограничението от три часа остава в сила. Най-

общо казано, съчетанието от системата със стълбове, мерките за паркиране и шофиране и 

ограниченията за паркиране до бордюрите намалява натоварването от туристи и ежедневно 

пътуващите хора и същевременно отклонява движението на автомобилите от историческия 

градски център. 

 

3b) Озеленяване на градската среда 
 

Озеленяването на градската среда носи различни ползи, като компенсиране на емисиите чрез 

дърветата, които могат да намалят средните температури в населените места с около 1°C36. 

 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/ 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/ 
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/ 

© FAAC.BIZ 

https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/
https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702
https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/
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Благодарение на сянката от дърветата, температурата на повърхността през горещия летен сезон 

може да бъде намалена с 8-12°C в Централна Европа и с до 4°C в Южна Европа37. Градското 

озеленяване също така благоприятства биологичното разнообразие в градските райони, какъвто 

е случаят в Утрехт, където градските власти решават да адаптират покривите на над 300 

автобусни спирки, така че върху тях да бъдат засадени растения, които привличат пеперуди, 

медоносни и земни пчели. Тази мярка, която ще продължи да бъде действаща най-малко 15-20 

години, ще помогне за увеличаване на биологичното разнообразие в града. Като цяло градът или 

данъкоплатците не са натоварени с разходи, тъй като разходите за поддръжка се покриват от 

приходите от реклами, изложени в местните автобусни спирки38. 

Като допълнение, както беше споменато в миналогодишните тематични насоки, Париж си е 

поставил за цел да засади 170 000 дръвчета до 2026 г39. Такива мерки се предприемат на 

територията на цяла Европа и са наградени от инициативата „Европейска зелена столица“40 на 

Европейската комисия. Титлата, която се дава ежегодно от повече от десетилетие, дава 

признание и награждава усилия на местно равнище за подобряване на средата, а оттам и 

икономиката и качеството на живот в градовете. Затова в следващите няколко параграфа е 

поставен акцент върху следните два носителя на наградата „Европейска зелена столица“: Есен и 

Любляна. 

 

От изоставени промишлени терени към природни резервати – трансформация на 

област Рур 
Ruhrgebiet (област Рур) някога е била сърцето на промишлеността за икономиката на (Западна) 

Германия и често се описва като типична изоставена пуста земя, осеяна с гора от замърсяващи 

въздуха комини на промишлени предприятия. Това обаче вече може да се счита за стереотип от 

миналото. След упадъка на каменовъглените мини през 60-те години на миналия век са направени 

инвестиции и са съставени стратегически планове за преструктуриране на района, в който живеят 

над пет милиона души41. Тази т.нар. „Strukturwandel“ (структурна промяна) е свързана със 

създаване на работни места за бивши миньори и техните семейства, както и с възстановяването 

на естественото състояние на земята. 

Една от основните мерки в тази насока е възстановяване на естественото състояние на двете 

големи реки, които пресичат Есен – р. Емшер и р. Рур, чието име носи цялата област. Докато през 

90-те години и двете реки са считани за заплаха за общественото здраве, оттогава насам са 

настъпили значителни промени. Благодарение на задълбоченото сътрудничество между 

градовете и областите, разположени по поречието на р. Емшер, около бреговете на реката са 

изградени велоалеи с дължина около 150 км. 

 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/ 
38 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/ 
39 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
40 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 
41 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
42 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 

https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
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В целия район около гр. Есен са засадени над три милиона дръвчета, създадени са 73 автобусни 

и железопътни линии, а зелените площи към момента заемат 53% от града. В допълнение е 

възстановена значителна част от бреговете на реката. Тези усилия, в съчетание с други мерки, 

доведоха до бавно завръщане на птиците и рибите и до премахване на продължилата 40 години 

забрана за плуване в р. Рур през 2017 г. Въпреки че тези мерки са свързани с огромен труд и 

изискват значителни инвестиции и сътрудничество между голям брой общини, е необходимо да 

се подчертае ефектът на тази успешна трансформация, която служи като пример за подражание 

за други общини на територията на Европа.  

 

Увеличаване на пешеходните зони в Любляна, Словения 
Словенската столица Любляна е спомената в миналогодишните тематични насоки42 заради 

съществения преход от град на автомобили и други моторизирани превозни средства към район 

с пешеходни зони с обща площ, равняваща се на 140 футболни игрища. Несъмнено Любляна вече 

може да се нарече един доста „зелен“ град със своите 46 процента градска площ, покрита с 

естествени гори. 

През 2007 г. една значителна група от заинтересовани страни, включително градската 

администрация, различни институции и държавни предприятия, създават „Визия Любляна 2025“. 

Тази колективна организация съставя дългосрочен план, който включва над 100 индивидуални 

проекта, насочени както към подобрение на инфраструктурата за активна мобилност, така и към 

културни дейности и благоустрояване на площадите. В допълнение към съществуващите паркове 

в града, някои от които съществуват от повече от 100 години, са създадени и нови паркове. 

Така наречените „черни терени“ са трансформирани в нови паркове, което увеличава зелените 

площи с над 80 хектара или площ, равна на над 110 футболни игрища. Тези зелени площи 

включват и съоръжения за свободното време, като малка животинска ферма, детски площадки, 

пешеходни алеи и велоалеи43. 

 

 
42 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 

© imageBROKER.com 
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https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
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3c) Стратегии за използване на велосипеди 
 

Велосипедите са неразделна част от прехода към устойчива мобилност, както и към подобряване 

на условията на живот в градовете и здравето на техните жители. Освен отреждането на 

пространство и инфраструктура за реалното движение с тях, от значение е и включването на 

улеснението на достатъчен брой съоръжения за паркиране на велосипеди на местата на 

прехвърляне към други видове превоз и увеличаването на използването на велосипеди в 

градовете. За да могат пътуващите да стигнат от точка А до точка Б, са необходими по-добри 

връзки, за да се осигури по-лесно преминаване между обществения транспорт и използването на 

велосипеди. Осигуряването на достатъчно места за безопасно паркиране е ключов елемент, който 

трябва да бъде взет под внимание при изготвяне на стратегия за използването на велосипеди. 

 

Съвременно съоръжение за паркиране на велосипеди в Утрехт, Нидерландия 
Нидерландия си остава образец за инфраструктура за велосипеди, особено по отношение на 

съоръженията за паркиране на велосипеди. Наскоро реставрираната гара на Утрехт беше 

преструктурирана с цел създаване на най-голямото към момента съоръжение за паркиране на 

велосипеди в света с 12 500 места. Преди всичко системата е създадена с мисъл за удобството, 

тъй като именно от това се нуждаят най-много хората, когато трябва да направят транспортна 

връзка с велосипед. 

Гарата осигурява възможност на велосипедистите да влязат директно в нея с велосипедите си и 

да изберат измежду трите нива на съоръжението за паркинг, от които може да се стигне до ж.п. 

линиите, до магазини и до разположения в района квартал. Свободните места за паркиране се 

показват на екрани в края на редовете и се актуализират в реално време, а местата за 

паркиране на две нива предлагат предпазни държачи и аеростатичен асансьор. Паркирането е 

безплатно за 24 часа. Регистрирането и отписването е интегрирано в картата за обществен 

транспорт, заедно с достъп до 1000 велосипеда за споделено ползване в съоръжението. 

Предлагат се услуги за ремонт, а съоръжението е под наблюдение. Осигурено е достатъчно 

пространство и за по-големи велосипеди, като товарни велосипеди. 

 

Цялостният подход в съоръжението осигурява безпроблемно използване на велосипеди от 

града до мястото за паркиране, до железопътната гара и до дома. Дизайнът включва материали 

като камък и стъкло, за да може съоръжението да отразява външната среда, а притокът на 

естествена светлина е оптимизиран. Избягването на еднопосочни коридори допринася за 

безпроблемното движение и функционалността и допълва останалите елементи на удобство и 

цялостно положително впечатление44. 

 

 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/ 
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/ 
https://www.eltis.org/sv/node/44358https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-
strategy-in-trinec-czechiahttps://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 

https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/
https://www.eltis.org/sv/node/44358
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/
https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
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Автоматизиран многоетажен паркинг в Тринец, Чехия 
Годишните ни тематични насоки винаги имат за цел да прилагат балансиран подход на споделяне 

на примери за добри практики както от по-големи, така и от по-малки градове. Чешкият град 

Тринец, със своите 35 000 жители, е чудесен пример за малък град с големи амбиции за 

стимулиране на устойчивостта. С подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС 

в града е създаден автоматизиран многоетажен паркинг с капацитет 118 велосипеда. 

Тази нова конструкция е изградена до основния транспортен пункт на града, който е преместен в 

центъра на Тринец в рамките на същата инициатива. Тези мерки увеличиха достъпността и 

насърчиха активното пътуване сред жителите и гостите на града. Само с едно натискане на бутона 

велосипедите се събират и препращат към безопасно място за паркиране, а по-късно могат да 

бъдат получени лесно, само със сканиране на бележката. 

Мярката увеличи неколкократно използването на велосипеди и осигури удобна възможност за 

пътуващите да оставят автомобилите си, да пътуват с велосипед до многоетажния паркинг и да 

продължат пътуването до следващото си местоназначение с влак. След въвеждането на тази 

нова инфраструктура, администрацията вече работи в посока насърчаване на активния транспорт 

не само с цел физическа активност, но и като ежедневен начин на придвижване. 

На територията на целия град са изградени велосипедни алеи и стойки за велосипеди, както и 

най-различни инструменти и съоръжения за поддръжка, ремонт и зареждане на електрически 

велосипеди45. 

 

Интегриране на съоръжения за паркиране на велосипеди в регионалната мрежа в 

Ил дьо Франс, Франция 
Регион Ил Дьо Франс във Франция, който е разположен около Париж, работи за увеличаване на 

дела на използването на велосипеди като начин на придвижване от 2% на 6% и инвестира в 

съоръжения за паркиране на велосипеди с цел връзка с обществения транспорт. 

Предвид силно развитата система за обществен транспорт, която служи като основа (515 спирки), 

целта на проекта е да добави 140 000 места за паркиране на велосипеди до 2030 г. Тъй като 

районът обслужва дванайсет милиона души, които предприемат 9,4 милиона пътувания на ден по 

линии с обща дължина 1850 км, това се оказва нелека задача. Общата цел на инициативата 

 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-
czechiahttps://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 
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включва улесняване на абонамента към различни доставчици и безплатно ползване за хората, 

притежаващи годишна карта за транспорт. 

Проектът се изпълнява успоредно с разработването на национална политика, която изисква на 

спирките и гарите да бъдат инсталирани съоръжения за паркиране на велосипеди, и в 

съответствие с развитието на мрежата за експресно пътуване на Париж, която дава възможност 

за интегриране на съоръженията и планирането на движението на велосипедите в дизайна от 

самото начало. Чрез включването на субсидии за велосипеди и планове за система за наем на 

електрически велосипеди в дългосрочен план целта е да се постигне възможност за използване 

на велосипеди на разстояние до 10-15 км извън Париж. Както се вижда от перспективата за 

цялостна мрежа, идеята е кратките пътувания с велосипеди да се превърнат в удобна и 

структурирана част от пътуванията както на местно равнище, така и в целия регион46. 

  

 
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 

https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/
https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
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4) Пакети 
 

Транспортният сектор е отговорен за 30% от общите емисии на CO2 в Европа. Един от най-

ефективните начини за ограничаване на емисиите е намаляване на броя на пътуванията с 

превозно средство и опитите за доставка. Колкото по-малко са необходимите курсове с превозно 

средство за доставка на пратка, толкова по-ниски ще бъдат емисиите от него. Всяка върната 

пратка води до използване на допълнително време за транспортиране, превозни средства и 

гориво. Клиентите трябва да бъдат информирани чрез ясни описания на продуктите да избират 

разумно и да отчитат въздействието на своите решения, така че да ограничат вероятността от 

връщане на пратки, да намалят местния трафик и въздействието върху околната среда. 

Устойчивостта на куриерските услуги може също така да се увеличи, ако се използват други 

начини, като електрически автомобили и товарни велосипеди, които често предлагат отлично 

удобство и ефективност, което ги прави идеални за доставки в крайната отсечка. 

 

4a) Доставка на товари в градските райони 
 

Електронната търговия отбеляза експоненциален растеж през последните няколко години. От 

появата на пандемията от COVID-19 поръчките онлайн се увеличиха внушително, тъй като хората 

нямаха възможност да излизат да пазаруват поради затваряния или спазваха предпазни мерки, 

за да избегнат заразяване. В момента около 40% от хората в Европа живеят в градски райони47. 

Ефективната и чиста доставка на товари в постоянно разрастващите се градски райони става все 

по-често срещано явление. Една от причините за това са допълнителните усилия на градските 

администрации да намалят замърсяващото въздействие от тежкотоварните превозни средства 

чрез различни мерки, като правилата за достъп на превозни средства в градските зони. Освен 

това хората все по-често избират да купуват стоки онлайн, често без да обърнат внимание на 

въздействието, което техните покупки биха оказали върху веригата за доставки и градската 

мобилност. 

За щастие съществуват множество алтернативи на превозните средства с двигатели с вътрешно 

горене, като товарни велосипеди, които могат да са по-ефективни дори от микробуси за доставка, 

както показва едно скорошно проучване48 в Лондон, според което електрическите товарни 

велосипеди доставят стоки в центъра на града до 60% по-бързо от микробусите. Електрическите 

товарни велосипеди се движат с по-висока скорост и са по-ефективни от микробусите, тъй като 

велосипедите развиват по-висока средна скорост и, както е показано в настоящия пример, 

доставят десет пратки на час, в сравнение с шест пратки на час при микробусите. 

Поради тази причина използването на товарни велосипеди е чудесен начин предприятията да 

декарбонизират автопарка си за извършване на доставки, тъй като това показва реална 

ангажираност за преодоляване на изменението на климата, ако тези мерки бъдат последвани от 

устойчиви политики за предхождащите стъпки от веригата за доставки. Днешните потребители 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 
48 Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
https://northsearegion.eu/surflogh/
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обръщат все по-голямо внимание на устойчивостта, а товарните велосипеди са лесен и видим 

начин за демонстриране на усилия в посока по-голяма екологосъобразност. 

 

Софтуер за планиране, който координира доставките в Грьонинген, Нидерландия 
В град Грьонинген, Нидерландия може да се види един прекрасен пример за използване на 

товарни велосипеди за подобряване на доставките на стоки. Градът винаги се е отличавал със 

своята активност за постигане на екологична устойчивост и е спечелил годишната награда за 

устойчивост през 2014 г., когато е наречен града с най-устойчива среда за мобилност от всички 

общини в Нидерландия. В допълнение градът се стреми да постигне нулеви емисии в областта на 

доставките на стоки до 2025 г. чрез участието си в няколко проекта, финансирани от ЕС, като 

SURFLOGH49 и ULaaDs50. Чрез този проект градът успява да подобри своята логистична 

инфраструктура, като координира пътуванията чрез иновативен и ефективен софтуер за 

планиране на маршрутите, както и чрез пренасочване на доставките през нов логистичен център, 

разположен в близост до центъра на града. В допълнение пратките се транспортират чрез товарни 

електрически велосипеди, генериращи нулеви емисии, които могат да заобикалят градския 

трафик през специално създадената пътна лента за велосипеди. 

Градовете в цял свят вече не могат да разчитат на разпределянето на огромна градска площ за 

автомобили и търговски превозни средства, когато тя може вместо това да се използва за поемане 

на нарастващия брой жители и да насърчава устойчива градска мобилност51. 

 

Преструктуриране на градските доставки в Барселона, Испания 
Барселона полага значителни усилия да насърчи доставките на стоки чрез методи с ниско 

въздействие върху околната среда. Целта е да се насърчи използването на електрически 

велосипеди и малки микробуси за доставки в райони с нисък трафик, за да се намали 

въздействието на товарния транспорт в града върху околната среда. 

Неутралността по отношение на климата е важна цел във втория по големина град в Испания. 

Затова Барселона си е поставила за цел да разположи микроцентрове за решения за устойчива 

градска мобилност на територията на цялата градска зона. В момента работят два микроцентъра, 

а допълнителни такива са в процес на изграждане. Според други общински източници някои 

райони вече са избрали местата, където тези центрове ще бъдат разположени. Очаква се 

настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ на Барселона за насърчаване на 

закупуването на електрически товарни велосипеди за доставки и субсидиране на създаването на 

микроцентрове в общините да бъде разширена и да обхване метрополната зона на Барселона. 

Тази безвъзмездна финансова помощ ще се отпуска като награда за градовете със зони с ниско 

равнище на емисиите в метрополната зона на Барселона. Сътрудничеството между публични 

органи и частни партньори е от първостепенно значение за осигуряване на успешното изпълнение 

 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/ 
50 https://ulaads.eu/ 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
Groningen has the most sustainable mobility in 2013 (the Netherlands) | Eltis 
10 motivi per scegliere una cargo bike - Bikeitalia.it 
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html 

https://northsearegion.eu/surflogh/
https://ulaads.eu/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
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на мярката за повишаване на устойчивостта. Градовете могат да насърчават частни инициативи 

чрез финансова помощ за проекти за мобилност. 

 

4b) Правила за достъп на превозни средства в градските зони (ПДПСГЗ) и 

зони с ниски емисии (ЗНЕ) 
 

Правилата за достъп на превозни средства в градските зони (ПДПСГЗ) и зоните с ниски емисии 

(ЗНЕ) са мерки, приложени с цел подобряване на качеството на въздуха в градските райони, тъй 

като тези мерки оказват влияние върху здравето и продължителността на живота. В допълнение 

регулирането на достъпа за конкретни превозни средства помага за намаляване на трафика в 

съответните райони, като така начините на придвижване чрез активна мобилност могат да се 

възползват от градски пространства с по-нисък риск, свързан с допускането на превозни средства. 

От прилагането на тези стратегии голям брой райони са преустроени така, че да позволяват по-

голяма мобилност за пешеходците, велосипедистите и други уязвими участници в движението на 

пътя. Допълнителен положителен ефект в резултат от прилагането на ПДПСГЗ и ЗНЕ е 

намаляването на шумовото замърсяване, което от своя страна води до по-нисък стрес и 

тревожност, предизвикани от шума от трафика. 

 

Разширяване на ПДПСГЗ в Парма 
Италианският град Парма се намира в регион Емилия Романя в центъра на долината По. Парма 

има проблеми, свързани с много лошите показатели за качество на въздуха. Благодарение на 

участието си в проекта Dynaxibility4CE52, финансиран от ЕС, Парма предприе важна стъпка в 

посока регулиране на достъпа и движението на леки автомобили в града и районите около него. 

Първият етап при създаването или задълбочаването на ПДПСГЗ е документиране на вече 

приложените мерки в града и градоустройствените планове, които са в сила. През 2021 г. град 

Парма стартира проект „Зелена площ“, който е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще. Зелената 

площ е зона с ниско замърсяване, която граничи с околовръстните пътища на града. От май 2022 

г. мерките за циркулиране на трафика, които вече са в сила от миналата зима, са разширени в 

съответствие с предвиденото в регионален план за преодоляване на замърсяването на въздуха53. 

В допълнение достъпът до центъра на града ще стане по-екологосъобразен: районът по 

периметъра на булевардите на Парма трябва да става все по-удобен за пешеходците и 

велосипедистите. Централната историческа част е наречена „Синя зона“ и включва ЗНЕ и „зелени“ 

острови със специални изисквания за преминаване и паркиране. Достъп до района и възможност 

за паркиране имат електрическите и хибридните автомобили. 

 

 

 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html 
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.ithttps://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
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5) Планиране и политики 
 

Раздел „Планиране и политики“ акцентира върху трансформирането на вътрешните части на 

градовете в по-екологосъобразни, многообразни и приобщаващи места, които позволяват 

безопасно и ефективно комбинирано използване на различни видове транспорт. 

Градоустройственото планиране и развитието на инфраструктурата са тясно свързани помежду 

си. Необходимостта от пространство и разпределението на инфраструктурата и мрежите влияят 

върху организацията на градските райони. 

Развитието на инфраструктурата е свързано с няколко предизвикателства: то създава връзки, но 

едновременно с това води до формирането на нови нежелани физически препятствия, които могат 

да окажат отрицателно въздействие върху местните общности. Затова устойчивата транспортна 

инфраструктура следва да се стреми към избягване, свеждане до минимум и компенсиране на 

неблагоприятните въздействия върху хората, общностите и екосистемите при неизбежното си 

разширяване в отговор на нарастващите потребности на ползвателите на градските райони. 

Устойчивият транспорт и устойчивото градоустройство са взаимосвързани по отношение на 

нормализирането на по-екологосъобразните практики. Едно от големите предизвикателства за 

малките и големите градове е осигуряване на цялостна устойчивост на инфраструктурата и 

мобилността във всяко едно отношение: от икономическа, социална и екологична гледна точка. 

Изграждането на устойчива инфраструктура означава разработване на система за поддържане 

на услугите, която е в хармония с околната среда и с посрещането на нуждите на хората. 

 

5a) Планиране на инфраструктурата 
 

В периода на екологичен преход е необходимо всички сектори, участващи във веригата за 

доставки и в транспортирането на пътници и стоки, да инвестират в повишаването на своята 

устойчивост и в разработването на „интелигентна“ инфраструктура. За справяне с 

предизвикателствата на извънредните предизвикателства, свързани с климата, в следващите 

години ще бъде необходимо финансиране на огромно количество публични инвестиции за 

изпълнение на амбициозните планове за мобилност и „плановете за устойчива градска 

мобилност“ на европейските градове. За разработването на устойчива инфраструктура е 

необходимо използването на нови компетентности по отношение на цифровизацията, работните 

практики и сътрудничеството с частния сектор. 

 

Значение на инвестициите в устойчива инфраструктура в Прага, Чехия 
За да създаде устойчива и достъпна система на транспортната мрежа, насочена към подобряване 

на мобилността на хората и стоките, чешката столица Прага планира да инвестира 14 милиона 

евро в изграждането на велоалеи и друга инфраструктура, свързана с използването на 

велосипеди. Същевременно са предвидени инвестиции за финансиране на проучвания и проекти 

за насърчаване на устойчивата мобилност в града. 

Тъй като необходимостта от активна мобилност в Прага, а и в цяла Европа постоянно нараства, 

инфраструктурата за използване на велосипеди е чудесна инвестиция в подкрепа на тази 

тенденция. Първоначалното развитие на инфраструктурата започва с проучване на 
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потребностите на велосипедистите с цел да се прецени кои райони биха били най-подходящи за 

изграждането на велоалеи, съоръжения за паркиране на велосипеди и съоръжения за ремонт. 

Друг ключов момент е сътрудничеството между публичните органи и местните училища за 

допитване относно техните потребности, тъй като градът подкрепя придвижването до училищата 

с велосипеди, като финансира осигуряването на стоянки за велосипеди в близост до училищни 

сгради. 

Отчитайки нарастващия брой велосипедисти, Прага извлича следните ползи от създаването на 

инфраструктура за велосипеди: намаляване на замърсяването на въздуха, понижаване на шума, 

подобряване на здравословното състояние на хората и тяхната физическа форма. 

 

Преобразуване на автомобилен паркинг в център за градско консолидиране в 

Мадрид, Испания 
В град като Мадрид с население от почти 3,5 милиона жители градската логистика е от ключово 

значение за функционирането на града. Според официалните данни от градския съвет в Мадрид 

разнасянето на товари в градските райони заема 10% от градския автопарк и е отговорно за 20% 

от задръстванията в натоварените часове и за 30% от замърсяването на въздуха. Това е 

причината за съставяне на стратегия за преодоляване на това предизвикателство чрез създаване 

на център за градско консолидиране (UCC) в автомобилния паркинг Plaza Mayor. UCC 

представлява концепция за намаляване на въздействието от разнасянето на товари и е 

разположен в централната историческа част на града. Благодарение на тази нова концепция, UCC 

може да разнася стоки на около 150 000 жители и предлага услуги както от бизнеса към клиента, 

така и между самите бизнеси в рамките на зоната с ниски емисии на Мадрид. Това ще бъде 

постигнато чрез преобразуване на стар автомобилен паркинг в център за мобилност, който ще 

бъде оборудван с електрически превозни средства, включително товарни велосипеди, и 

допълнителни решения за товарния транспорт. 

Стоките ще се превозват до автомобилен паркинг Plaza Mayor от по-големи микробуси/камиони в 

ненатоварените периоди, например рано сутрин, след което ще се сортират и групират в леки 

автомобили за извършване на доставките. Този пример показва, че екологичният преход трябва 

да бъде съчетан с разработването на нови структури, които подпомагат системата за устойчива 

мобилност. 

 

5b) Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 
 

Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) са стратегически и далновидни дългосрочни 

планове, които имат за цел да подобрят градските пътнически и товарни превози чрез поредица 

от политики и мерки. Освен това мерките, описани в ПУГМ, имат обща цел да намалят 

автомобилния трафик и да подобрят цялостното качество на живота. Това се постига чрез 

акцентиране върху мобилността, но също и върху други области, като обновление на градските 

пространства и увеличаване на пешеходните зони в кварталите. Основните цели включват 

намаляване на екологичното въздействие на градовете чрез оптимизиране на градските райони, 

подобряване на безопасността на пътя, сигурността и ефективността на системата за мобилност, 

включване на всички участници в движението и защита на уязвимите категории участници в 

движението, като децата, хората с увреждания и велосипедистите. 
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Европейската комисия насърчава прилагането на ПУГМ чрез предоставяне на изчерпателна 

информация и насоки и, като насърчава всички европейски градове, класифицирани като градски 

възли в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), да разработват такива ПУГМ. Поради 

тази причина общините имат основен принос в създаването на планове за устойчива мобилност. 

Националните и регионалните администрации обаче също са насърчени да играят основна роля 

в създаването на национални рамки за подкрепа, които да осигурят допълнителни възможности 

за градовете и регионите в хода на целия процес. 

Рамката на ПУГМ е разделена на четири фази, като всяка от тях от своя страна се състои от 

няколко дейности. Всяка от четирите фази започва и приключва с междинна цел, която 

съответства на решение или резултат, необходим за преминаване към следващата фаза. 

Независимо от това, всички основни етапи и дейности следва да се приемат като част от един 

непрекъснат цикъл на планиране, който постоянно се усъвършенства през целия процес. 

Повече обща информация относно ПУГМ е налична в раздел „ПУГМ“ в платформата ELTIS54. 

 

Съществени промени в Брюксел благодарение на ПУГМ 
Всеки ПУГМ трябва да удовлетворява конкретни потребности на хората и търговците, свързани с 

мобилността. Наградата за ПУГМ е създадена от Европейската комисия, за да отдаде заслужена 

почит на градовете или местните органи, които са се справили най-добре с конкретни аспекти от 

планирането, свързани с темата за годината. Процедурата за присъждане на награда се 

управлява от консорциума, който отговаря за ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА. 

Брюксел спечели 5ите и 8ите награди за ПУГМ, като представи отличен пример за това как да се 

обединят потребностите на хората и стокооборота и да се подобри качеството на живот. 

Белгийската столица е известна с една от най-големите пешеходни зони в Европа, което дава 

възможност на хората да се насладят на по-голямата част от центъра на града, без да е 

необходимо да се пазят от леките автомобили. Освен това в повечето улици на града е въведено 

ограничение на скоростта от 30 км/ч, което помага за предотвратяването на злополуки и 

увеличава безопасността за всички участници в движението. Ограничението от 30 км/ч намали 

броя на смъртните случаи на пътя до 30 жертви в сравнение със средна стойност от 44,2 на този 

показател през предходните пет години. 

 
https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com) 

© Niklas Schmalholz 

https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
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Въпреки това един от проблемите, върху които е необходима усилена работа от страна на 

градската администрация, е системата за товарен транспорт. За да преодолее този проблем, 

Брюксел приема План за градска мобилност за товарния транспорт, който се основава на три 

правила: 

1) Улесняване на курсовете за намаляване на въздействието върху обществените 

пространства и облекчаване на работното натоварване за куриерите. 

2) Подпомагане на системата за доставка на стоки. 

3) Оптимизиране на капацитета за пратки на превозните средства за доставка, така че те да 

носят „възможно най-малко празно пространство“. 

Освен това една от целите на плана е инвестиция в превозни средства за доставка, които 

генерират ниски или нулеви емисии, и преструктуриране на районите за товарене на стоки в някои 

от кварталите55. 

 

Последният град, удостоен с наградата за ПУГМ, е Тампере, Финландия 
Тампере, третият по големина град във Финландия, спечели наградата за ПУГМ за 2021 г. Тъй 

като акцентът при миналогодишните награди е здравето, Тампере разполагаше с отлични доводи 

да убеди независимото жури да му присъди наградата. Градът с около 250 000 жители се стреми 

да подобрява физическото и психическото състояние на своите жители чрез целенасочени 

кампании за мобилност. Това се постига чрез специално създадено образователно звено в град 

Тампере, което изпробва различни пилотни проекти, като превоз до училище с велосипед, пеш 

или скутер, кампании за пресичане на пешеходни пътеки и акцентиране върху съществената роля 

на мобилността при създаването на качествени градски пространства. Освен това общата цел за 

намаляване на индивидуалните курсове с лични автомобили с 30% показва силни амбиции, тъй 

като жителите на финландския град са свикнали с ниски температури и снегове през дългия зимен 

сезон. 

 

Както беше споменато, разделът „Здраве и околна среда“ на ПУГМ, който беше публикуван през 

май 2021 г.56, е един от решаващите аргументи за присъждането на наградата. Въпреки че в 

Тампере качеството на въздуха е добро, а шумовото замърсяване – ниско в сравнение с други 

европейски градове, 15% от всички жители все още са изложени на шум от трафика, който 

 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com) 
56   https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf

© Raland 

https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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надхвърля праговата стойност от 55 децибела. Затова целта е да се създаде „Хармонична 

общностна структура, (която) намалява нарастващия натиск върху уличната мрежа. По-плътната 

градска инфраструктура създава по-добри условия за функционален обществен транспорт, както 

и за използване на велосипеди и ходене пеш“. Активната мобилност е още един начин за 

намаляване на натоварването от леките автомобили. Планирани са местни решения за 

пешеходците и велосипедистите, като подобряване на тротоарите и изследване на възможността 

за създаване на ПДПСГЗ. Като цяло, Тампере разполага с чудесна отправна точка, но все още 

има да изпълнява амбициозен план до края на текущия цикъл на ПУГМ през 2030 г.  
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