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ЧАСТ І 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Представете си вашия град след 20 години:  

- Как бихте искали да изглежда?  
- Мястото, където децата могат да играят 

безопасно?  
- Където въздухът е чист?  
- Където можете да се разхождате и да пазарувате?  
- С много паркове и зелени площи?  
- Където фирмите могат да просперират? 

 

 

 

Традиционно транспортно планиране  Планиране на устойчива градска мобилност 

Съсредочаване върху трафика.  Съсредочаване върху хората 

Основна цел: 
Увеличаване на капацитета на трафика и 
скоростите. 

 Основна цел: 
Достъпност и качество на живот. 

Разделение  Интегриране на използването на земята, икономическото 
развитие, социалните нужди, качеството на околната среда 
и здравеопазването. 

Краткосрочна и средносрочна перспектива.  Дългосрочна перспектива 

Административни граници.  Функционални граници в пътуването 

Политически мандати и планиране от страна на 
експертите. 

 Ключовите заинтересовани страни и обществеността са 
активно участващи. 

Развитие от транспортни инженери.  Интердисциплинарно планиране 

Набляга се на инфраструктурата  Комбинация от: инфраструктура, пазар, услуги, информация 
и презентиране за постигане на разходно-ефективни 
решения. 

Ограничена оценка на въздействието  Интензивна оценка на въздействията и подобряване на 
живот на обществото. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Този наръчник се основава на задълбочен процес на 
консултации с професионални проектанти, политици и 
заинтересовани лица от много широк спектър от 
всички цяла Европа. Следното определение е било 
договорено с тези заинтересовани страни: 
 

 

Устойчив план за градска мобилност е стратегически 

план, предназначен да задоволи нуждите от мобилност 

на хората и бизнеса в градовете и техните околности, за 

по-добро качество на живот. Той се основава на 

съществуващите практики за планиране и отнема 

дължимото внимание на интеграция, участие и 

принципи за оценка 
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ПОЛЗИ 
 
 
Общото предизвикателство за проектанти в местните 
администрации е да убеди вземащите решения 
относно добавената стойност от въвеждането на 
устойчиви планове за градска мобилност. Изложени са 
десет основни доводи за този подход: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Повишаване качеството на живот; 
2. Спестяване на разходи - създаване на 
икономически ползи; 
3. Принос за по-добро здраве и околната среда; 
4. Осъществяване безпрепятствена мобилност и 
подобряване на достъпа; 
5. По-ефективно използване на ограничените 
ресурси; 
6. Спечелване на обществена подкрепа; 
7. Подготовка на по-добри планове; 
8. Ефективното изпълнение на правните задължения; 
9. От голямо значение е използването на синергия; 
10. Преминаване към нова култура на градската 

мобилност; 
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1.1 Възприемете основните принципи на устойчива мобилност 

   

             ИНДИКАТОР: Окончателна оцена на 
въздействието завършена 

                

                                                    

                          
1.2 Оценете въздействието им в национален/регионален мащаб 

   

                             

                                                               

           11.1   .                        1.3 Направете си самооценка    

           

Регулярно актуализирайте плана 
    НАЧАЛО: 

Ние искаме да 
подобрим  

мобилността 
икачеството на живот 

на гражданите 

    

                                                     

           11.2   . 
Преглеждайте достиженията, за да 
определите успехите и грешките 

     
1.4 Прегледайте наличните ресурси 

      

                      

                                          

                                   1.5                   

            
  Определете новите 

предизвикателства за 
следващия  УПГМ 

         

Определете своя 
потенциал за 

успешен УПГМ 

Определете времевата рамка 
      

           
11.3  . 

  

Научете си 
урока 

                     

                1.6 Определете основните действащи лица       

                                

     10.1 .                                            

     

Управлявайте изпълнението на плана 
                   2.1   . 

Погледнете отвъд вашите собствени 
ограничения и отговорности   

                                     

                       
    

                            

     .   10.2 
Информирайте и 
ангажирайте гражданите 

 

Осигурете добро 
управление и 
комуникации 

                   
Определете 
процеса на  

разработка и 
обхвата на плана 

 

2.2   . 
Стремете се към координиране  на политиките и 
интегриран подход за планиране 

                         

                                      

     .    10.3 
Проверявайте напредъка 
чрез постигнатите цели 

                    

 

2.3  . 
Планирайте участието на 
заинтересованите страни и гражданите  

                          

                                      

                                    

 

2.4  . 
Постигнете съгласие относно относно 
работния план и процеса на управление  

   
 

ИНДИКАТОР: 
  

                             
    

 

   
   

                                              

   Приети докумеенти за УПГМ                УСТОЙЧИВО 
ПЛАНИРАНЕ 

НА 
ГРАДСКАТА 

МОБИЛНОСТ 

              . 3.1  
Подгответе анализ  на 
проблемите и възможностите 

                          
 

Анализ на 
мобилната 

ситуация и на 
сценариите 
за развитие 

 

 

   
 

 

Приемете 
УПГМ 

                  
 

              

   
      Проверете 

качеството на 
плана 

 
 

                  
 

.  3.2 
 

Разработете сценари 
 

      9.1  
 

                  
 

  

       
 

                  
  

             

               
 

                  
  

             

               
 

                  
  

  ИНДИКАТОР: Завършен анализ 
на проблемите и възможностите 

 

      

9.2 
Приемете 
плана 

 
     

                        
      

  

 

                                                
 

      .  9.3 

Решете въпросите 
относно собствеността 
наплана 

  

Вградете 
мониторинг 
и оценка на 

плана 

                   

   Създайте обща     
   визия 

       
         

                                  
         

                            

 

.  4.1  
Създайте обща визия за 
мобилност 

   

          
      

 
 

                        

                 
 

                          

      
8.1 

Пригответе 
мониторингови и 
оценителни дейности 

 
 

                    
. 4.2 

 
Активно информирайте 
обществеността    

       
 

                        

       
 

  
 

                       

   

                       Постигнете 
съгласие за 

отговорностите и 
разпределението 

на 
финансирането 

          
 

Поставете 
приоритети и 

измерими цели 

                     

                                                     

        
7.1 

 Възложете отговорности и 
ресурси 

             
 

5.1 
 

Определете приоритетите за мобилност 
     

              

Създайте 
ефективен 

пакет от 
мерки 

         

                                                

       
7.2 

 Подгответе план за 
дейностите и бюджет 

        
 

5.2 
 

Определете изпълними цели 
     

                      

                                                          

                                                          

                                                          

                                    6.1  .  Определете най-ефективни мерки           

                            ИНДИКАТОР:             

                             

6.2 . 
                         

                            Мерките са 
определени 

  Учете се от опита на другите           

                                        

                             

6.3 . 
                         

                                     Изберете икономически най-изгодните решения           

                                               

                                                               

                                    
6.4 

 Използвайте синергията и създайте интегрирани 
пакети от мерки 

          

                                               

                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устойчиви 
планове за градска  
мобилност 
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В началото на процеса на планиране на устойчива 
градска мобилност, е необходимо да се определи 
потенциала за разработване на успешен план за 
устойчива градска мобилност. Той зависи от 
множество вътрешни и външни фактори, които 
осигуряват цялостната рамка относно процеса на 
планиране и плана за изпълнение. Следва описание 
на основните дейности, необходими при изготвянето 
и разработване на Устойчив план за градска 
мобилност. 
 
ДЕЙНОСТ 1.1: ПРИЕМЕТЕ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА 
УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ 
 
ОБОСНОВКА 
Определен план за градски транспорт може да се 
нарече устойчив само, ако известни икономически, 
социални и екологични критерии са взети под 
внимание. Фундаменталното разбиране на 
елементите и принципите на устойчиво развитие е от 
съществено значение за разработване на цялостен 
план за устойчива градска мобилност на 
стратегически ниво. 
 
ЦЕЛИ 
• Уверете се, че основните принципи за устойчивост, 

се взимат под внимание по време на целия процес 
на планиране. 

• Да се разработи единно тълкуване, какво е това 
устойчива градска мобилност. 

 
 
 

 
• По-широк поглед на всички аспекти и стратегии за 
устойчиво развитие извън транспортът и 
мобилността, на които трябва да се обърне 
специално внимание при разработване на планове за 
устойчива градска мобилност. 
 
ЗАДАЧИ 
• Анализирайте до каква степен принципите за 

устойчивост са вече част от политиката на вашия 
град или регион (виждания, местен дневен ред и 
др.) за транспорт и мобилност, и свързаните с тях 
области на политиката. Политики за устойчиво 
използване на земята, които да оползотворят 
изоставените промишлени земи срещу такива, 
които насърчават разрастването на градските 
райони. 

• Консултирайте се с местните ръководители и 
заинтересовани страни с право на глас, в 
съответните области на политиката, до каква степен 
принципите на устойчиво развитие, са в 
съответствие с текущите политики. 

• Опитайте се да постигнете общо съгласие при 
взимане на решения за устойчивото развитие и 
свързаните с него дейности за Устойчив план за 
градска мобилност. 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Утвърдете вашата ангажираност с устойчивата 

градска мобилност, като се присъедини към 
„Спогодбата на кметовете“ и/или форума CiViTAS 
(на следващата страница). 

• Уверете се, че има ясно разграничение между 
достъп до услуги и съоръжения (мобилност) и 
трафик /транспорт. Първото е цел на всички 
дейности, второто е инструмент за осъзнат достъп и 
мобилност. Цялостният принцип може да осигури 
достъп на гражданите до услугите на мобилност с 
по-малко трафик, ресурси, разходи, замърсяване, 
гориво и ПТП. 

 

 

 СТЪПКИ И ДЕЙНОСТИ – ФАЗА 1: 
ДОБРА ПОДГОТОВКА 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ  
• Ангажираност в началото на процеса на планиране. 
• Принципите на устойчивото развитие трябва да се 

имат предвид по време на целия процес на 
планиране. 

 

КОНТРОЛ 

 
Преглед на степента, в която устойчивите 
принципи са шаблон на настоящите 
политики свързани с градската мобилност. 
 

 
Постигната обща обвързаност към 
принципите на устойчивото развитие, от 
основните заинтересовани страни. 

 

ПРИМЕРИ 
ФОРУМ МРЕЖА CivitaS  
В момента има 216 градове, във Форумната мрежата 
на CiViTAS, които са подписали „Декларацията CiViTAS“. 
Форумът CiViTAS е отворен за всички градове, които 
искат да научат повече за ползата от отделните мерки, 
насърчаващи екологичен градски транспорт и най-
добрите начини за комбиниране, и интегриране в 
голям мащаб. Включените градове трябва да се 
ангажират да въведат амбициозни стратегии за 
интегриран градски транспорт: 

• Постигане на значителна промяна в модалното 
разделение, в полза на видове устойчив 
транспорт; 

• Да следват интегриран подход, засягайки колкото се 
може повече категориите инструменти и мерки на 
CIVITAS в политиката си. 

Този ангажимент трябва да бъде политически 
подкрепен във форума CiViTAS с декларация подписана 
от поне един градски политик от изпълнителната власт. 
За повече подробности виж: 
http://civitas.eu/cms_network.phtml 
 
СПОГОДБА НА КМЕТОВЕТЕ 
Европейският съюз (ЕС) е начело на световната борба 
срещу изменението на климата, и я е превърнал в 
основен приоритет. Амбициозните му цели са 
формулирани в Пакета на ЕС за „Действия по климата и 
енергетиката“, който задължава държавите - членки да 
ограничат емисиите си на CO2 с най-малко 20% до 2020 
година. Кметовете  
 
 
 

 

 
 

 

подписали споразумението, допринасят за тези цели 
на политиката, чрез официален ангажимент да 
реализират тази цел посредством прилагането на 
план за действие на устойчива енергия. 
За повече подробности виж: www.eumayors.eu 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ: ВРЪЗКА ЧРЕЗ ВОДНИТЕ ПЪТИЩА, 
ОСНОВЕН ИЗБОР 
Пет европейски столици: Брюксел, Берлин, 
Будапеща, Париж и Виена, и техните вътрешни 
пристанища подписаха споразумение: "Връзка чрез 
водните пътища - основен избор". Споразумението 
има за цел да реализира амбицията на ЕС за 
постигане на въглеродно независима логистика в 
големите градски центрове до 2030г. През март 2011 
г. италианския град Пиза реши да се присъедини към 
първите пет европейски града. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
 
ДЕЙНОСТ 1.2: ОЦЕНЕТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ В 
РЕГИОНАЛЕН/НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ 
 
ОБОСНОВКА 
Планът за устойчива градска мобилност се фокусира 
на ниво градска агломерация. Въпреки това, 
планирането на градската мобилност трябва да се 
осъществява по-широко на регионално или 
национално ниво. Това включва наредби, финансови 
потоци или стратегии на високо ниво, за устройство и 
развитие на транспорта (национален транспортен 
план). От решаващо значение е да се оцени 
въздействието на регионалната и националната 
стратегия на планиране, за да се използват по-
ефективно възможностите и да се избегнат на по-
късен етап конфликти с висшите власти. 
 
ЦЕЛИ: 
• Уверете се, че съответните регионални, национални 

или европейски рамковите споразумения за 
планове за устойчива градска мобилност са 
идентифицирани. 

• Постигнете  ясна перспектива, за това как 
наредбите на регионално, национално и 
европейско ниво  ще повлияят на процеса на 
планиране и проектиране на устойчива градска 
мобилност. 
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ЗАДАЧИ 
• Идентифицирайте, документирайте и оценете: 

°° Законови разпоредби и насоки за устойчив план 
за градска мобилност; 

°° Регионални/национални критерии за 
финансиране, които се отнасят до плана за 
устойчива градска мобилност; 

°° Планове, стратегии и цели на високо ниво, които 
да повлияят на вашия план за устойчива 
градска мобилност. Пример: Национален 
шосеен план за нови или усъвършенствани 
пътища, който да работи срещу  градските 
планове за устойчива градска мобилност чрез 
насърчаване използването на лични МПС в 
града. В планът за устойчива градска 
мобилност трябва да се вземе това под 
внимание. 

°° По-високо ниво на упражняване на 
отговорностите или периметъра на планиране 
на планът за устойчив градска мобилност. 

°° Изисквания или инициативи за координация и 
интегриране на различни политики.  
Пример: Интегрирането на местно и 
регионално планиране на използването на 
земята, както и развитието на нови жилищни 
квартали или бизнес паркове в региона могат 
значително да променят характера на 
мобилността на местно ниво. 

• Създавайте на резюме на съответната 
регионална/национална рамка с предложения за 
това как да се отговори на тези точки за местен 
план за устойчива градска мобилност. 

 
 

ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Възможност да се включат допълнителни 

препоръки. 
 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ  
• Началото на процеса на планиране, да се осъществи 

в рамките на няколко седмици. 
• Помислете за съответните резултати през целия 

процес на планиране и критерии, на които 
специално се обръща внимание при определянето 
на процеса на развитие и обхвата на плана (Етап 
2). 

 
 

 

 
 

 

КОНТРОЛ 

 
Преразгледани и обобщени  резултати от 
съответни документи на национално и 
регионално ниво. 

 
Установени са възможните и потенциалните 
проблеми, които биха могли да произтекат 
от регионални и национални рамкови 
условия. 

 
ПРИМЕР: 
Франция: Национална рамка и правна аспекти 
Първата разработка на "Plans de Déplacements 
Urbains "(PDUs) – френски устойчив план за градска 
мобилност, следва приемането на Loi des transports 
interieurs (Закон за вътрешен транспорт; LOTI)  през 
декември 1982. Този закон определя задачата, 
общите цели и насоката на PDUs. Главната задача на 
PDU е да се гарантира устойчиво равновесие между 
потребностите от мобилност и достъпност със 
защитата на околната среда и здравето. The Loi sur 
l’air et l’utilisation rationelle de l’energie (Закон за чист 
въздух и рационално използване на енергията 
(LAURE) приет през месец декември 1996г. задължи 
всички агломерации с повече от 100 000 жители да 
разработят PDU. 
За повече подробности виж Приложение C. 
 
 
ДЕЙНОСТ 1.3: НАПРАВЕТЕ СИ САМООЦЕНКА 
 
ОБОСНОВКА 
Необходимо е да се направи самооценка в началото 
на процеса на развитие, за  да се идентифицират 
силните и слабите страни на настоящите практики, за 
планиране и определяне на собствения ви 
потенциал, за успешна подготовка за устойчив план 
за градска мобилност. Оценката трябва да определи 
колко точно настоящите практики в транспортното 
планиране са приведени в съответствие с дейностите, 
посочени в това ръководство и идентифициране на 
бариерите, които биха могли да повлияят на процеса 
на развитие. Това ще ви помогне да се определи 
процесът и планът на развитие според местните 
условия. 
 
ЦЕЛИ 
• Създайте правдоподобна и ясна картина на силните 

страни, слабостите и възможностите на текущите 
практики по отношение на разработването на 
устойчив план за градска мобилностн според  

 

СТЪПКИ И ДЕЙНОСТИ – ФАЗА 1: 
ДОБРА ПОДГОТОВКА 
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местните условия (политическа, институционална, 
нормативна уредба). 

• Разработете адекватен план за устойчива градска 
мобилност, който да се вписва в съответния 
регион. 

 
ЗАДАЧИ 
• Анализирайте етапите и дейностите на 

съществуващия местен транспортен план. 
Използвайте този документ, за да  проверите дали 
описаните стъпки и дейности, са вече включени в 
процесите на планиране от вашия град или 
регион. По този начин ще можете да 
идентифицирате пропуските, които трябва да 
бъдат разгледани в новия план за развитие. 

• Идентифицирайте и анализирайте ограниченията 
към плана на развитие във вашата градска 
агломерация. 
°° Идентифицирайте институтските, правните и 

финансови пречки, които биха повлияли на 
целия процес на планиране (автобусната 
компания частна ли е или общинска?) 

°° процедурни бариери, които могат да възникнат 
в хода на планиране (управление и 
комуникация между различните отдели, които 
ще бъдат включени в плана за развитие и 
прилагане). 

°° идентифицирайте участниците, които могат да 
подкрепят развитието и прилагането на 
устойчив план за градска мобилност. 

• Създайте оценка на социалните последици и 
решения в рамките на транспортната политика. 
Това означава, да се имат предвид нуждите 
нацялата общност, включително всички уязвими 
групи като: деца, хора с увреждания, възрастни 
хора, хора с ниски доходи, малцинствата и др. 
Трябва да се разгледа и равноправието при 
мъжете и жените. Важните въпроси са: 
°° Транспортната система гарантира ли равен 

достъп на всички членове от населението и 
свързаните с тях възможности за мобилност? 

°° Мерките в транспорта, свързани ли са с 
улесняването на заетостта и подпомагане 
развитието на пазара на труда? 

 
 
 
 

 

 

 
• Проведете самооценка като отправна точка за 

подобряване на процесите на планиране и 
политика. Не е задължително резултатът да се 
оповестяват публично. 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Прилагане на сравнителна оценка с външни 

експерти. 
• Прилагане на системата за управление на 

качеството. 
 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• В началото на процеса на планиране, резултатите 

трябва да бъдат взети под внимание при процеса 
на проектиране на местен план за устойчива 
градска мобилност (вж. Дейност 2.4 установен 
работен план и организацията на управлението). 

• Връзка към Дейност 1.4: Преглед на наличните 
ресурси. 

 
КОНТРОЛ 

 
Определено е времето за извършване на 
самооценка. 

 
Идентифицирани са силните и слабите 
страни по отношение разработването на 
устойчив план за  градска мобилност. 

 
Обобщени са резултатите, като отправна 
точка за оптимизиране на процеса на  
местно планиране. 
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МЕТОДИКА ЗА САМООЦЕНКА ВЪТРЕШНА СРЕЩА 
И ПРЕГЛЕД 
Самооценката може да бъде елементарна. Пример: 
група от хора, които участват в процеса на планиране 
заедно да обсъдят силните и слабите страни на 
текущите процеси и как да бъдат подобрени. 
Независим посредник може да ви помогне в това. 
Ако е необходимо, това може да бъде пълен SWOT-
анализ. Този метод се използва от Derbyshire County 
Council във Великобритания, като начин за 
подобряване на местните процеси за планиране на 
транспорта. Да се имат предвид и промените в други 
райони на планиране, което засяга местния 
транспортен план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА 
Друг начин за преглед на планирането на околната 
среда на  устойчив план за градска мобилност, е чрез 
партньорска проверка. Това е мястото, където един 
или повече проектанти на устойчива градска 
мобилност, или други експерти в областта, се 
поканват да преразгледат ситуацията в града, преди 
самата подготовка за устойчиво план за градска 
мобилност. Партньорската проверка може да 
разгледа качеството на процеса на планиране и 
организацията в града. Може също да бъде база за 
сравнение на собствените резултати и резултатите от 
"най-добрите в тази област".  По този начин се 
получава обратна връзка на града за това, което е 
направил и това, което е постигнато, както и как е 
организирал своя устойчив план за градска  

 
 

 

 
 

мобилност. Градовете Гент и Любляна наели 
проверяващи, които да им помогнат да се отрази 
това, което са постигнали. И как биха могли да 
подобрят своя устойчив план за градска мобилност. 
Виж също пример от проект BUSTRIP 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО И КЛАСИФИКАЦИЯта 
Системите за управление на качеството (СУК) са 
предназначени да се направи оценка на 
организационните процеси и да се предложат насоки 
за подобрение . Когато дадено ниво на качеството на 
организацията е преценено , че е постигнато, се 
присъжда сертификат. Най-добре позната система за 
управление на качеството е ISO9001, която еволюира 
от управление на качеството предимно в 
преработващата промишленост , първоначално 
предназначена за производствени процеси. По-
значима за устойчивото планиране на градската 
мобилност може да бъде общата рамка за оценка, 
която е на разположение безплатно за всички страни 
от ЕС. И накрая, някои специфични системи за 
управление на качеството, които се занимават с 
аспекти на устойчивата мобилност в момента са на 
разположение. Bypad for cycling (www.bypad.org) и 
MaxQ for mobility management (www.epomm.eu). Град 
Лунд в Швеция приложи MaxQ за подобряване на 
управлението на политиката в мобилността, която е 
част от по-разширения устойчив план за  градска 
мобилност,  познат като Lundamats. Подходи за 
оценка на качеството на целия устойчив план за 
градска мобилност в даден град се разработват от IEE 
STEER в проектите:  
Ecomobility SHIFT (www.ecomobility.org/shift/),  
QUEST (www.questproject.ЕС/) и  
ADVANCE (ЕС - advance.eu/). 
Източник : Tom Rye , Lund University 
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ПРИМЕРИ 
КОПРИВНИЦА, ХЪРВАТИЯ: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И 
ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ СИЛНИТЕ СТРАНИ, С ЦЕЛ ДА СЕ 
ПРЕМАХНАТ СЛАБОСТИТЕ  
Преди да насърчи колоезденето и ходенето пеш, град 
Копривница извърши подробен анализ на 
състоянието на градската среда. Този анализ се 
основава на самооценка, извършена от общината в 
обширен процес на консултации с редица 
заинтересовани страни, както и проучване на 
общественото мнение. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОВЕРКА 
BUSTRIP 
За региона на Балтийско море проект INTERREG IIIB 
BUSTRIP (Baltic Urban Sustainable Transport 
Implementation and Planning) разработи методология 
за подпомагане на градове в разработването и 
изпълнението на устойчиви планове за градска 
мобилност. Изготвяне на самостоятелен доклад за 
оценка на града. BUSTRIP партньорски проверки се 
извършват от експерти от други градове, които правят 
посещение от 3 до5 дни и провеждат интервюта с 
местните заинтересовани страни, политици и 
държавни служители. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
 
ДЕЙНОСТ 1.4: ПРЕГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 
 
ОБОСНОВКА 
Тясно свързан със самооценката, е въпросът с 
наличните ресурси за осъществяване на процеса на 
развитие на устойчив план за градска мобилност и 
мерките за прилагане. Това включва човешки ресурси 
(т.е. необходим персонал и квалификация), както и 
финансови ресурси. Без достатъчно ресурси ще бъде 
трудно да се реализира успешен план. За повечето 
публични организации, специфичните умения 
необходими за осъществяване на процеса по 
устойчив план за градска мобилност ще надхвърлят 
възможностите на техния персонал. Докато се 
използва външна експертиза за конкретни технически 
задачи, е важно да се мисли за изграждане на 
експертен опит в собствената си организация. Както и 
сътрудничество с други заинтересовани страни в 
дългосрочен план. Целта е да се обезпечат  
 
 
 

 

 
непосредствените нужди от умения. При 
необходимост да се обвържат с договори с 
подизпълнители, но също така да се развива 
квалификацията в областта на устойчивото 
планиране на градската мобилност в рамките на 
вашата организация. 
 
ЦЕЛИ 
• Уверете се, че необходимите умения за управление 

на процеса на развитие на устойчив план за  
градска мобилност, са налични във вашата местна 
власт и между заинтересованите страни. 

• Изисквайте балансирани краткосрочни умения и 
изграждане на капацитети в рамките на вашата 
организация и в по-широка професионална 
общност. 

• Оценете наличните и потенциалните финансови 
ресурси, за стартиране процеса на планиране и 
мерките за изпълнение. 

 
ЗАДАЧИ 
• Оценете съществуващите специалисти в рамките на 

водещата организация(и) и между 
заинтересованите страни. Уверете се, че всички 
основни умения за планиране на устойчива градска 
мобилност са взети под внимание. Вижте списъка 
по-долу. 

• Създайте обикновен  план за управление на 
човешките ресурси, който да  очертае стратегия за 
наваксване на пропуските (чрез обучение, 
сътрудничество, подизпълнители). Това трябва да 
бъде разработено от някой, който е запознат с 
процедурата по устойчива градоустройствена 
мобилност. 

• Определете необходимия бюджет за 
осъществяването на план за устойчива градска 
мобилност и гарантиране на политическо 
одобрение. 

• Оценете на  вероятна бюджетната рамка за 
прилагането на мярката. Помислете относно 
възможности за местно, регионално, национално 
или финансиране от ЕС. Това най-вероятно ще бъде 
груба оценка на настоящия етап, но ще ви помогне 
да бъдете реалисти. 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Сътрудничеството между свързаните организации 

да запълни евентуални пропуски на квалификация. 
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• Участие на външни партньори (консултанти, 

университети), които да запълнят пропуските на 
необходимите квалификации. 

• Набиране: В случай на недостиг на специалисти, 
помислете за наемането на хора, несвързани с 
транспортен профил за конкретни задачи. Този вид 
на "мислене извън матрицата" помага да се 
допринесе за ясна перспектива, която е ключов 
елемент на устойчивото градско планиране на 
мобилността. Също така, съчетаване на ресурсите 
на различните заинтересовани страни за 
финансиране на персонала (виж на следващата 
страница с примера на Аахен). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Да се обмисли от самото начало (защото е от 

съществено значение), за съставяне на екип, който 
ще бъде включен в действителния процес на 
планиране. 

 

КОНТРОЛ 

 
Определени са необходимите специалисти и 
финансови ресурси, относно процеса на 
планиране и анализиране. Съставян е план 
за ръководене на кадрите. 
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 Детайли по задачите    
    

    
               
                              
 

Разработване на план за управление на квалификациите 
   

    
               
               
               
               
               
   

Определете основните 
изисквания за необходимите 

квалификации 

Управленски умения     
       
   

Технически умения 
    

       
       
   Оперативни умения     
       
               
               
               
   

Профил на отговорните 
организации 

Умения     
       
           
   Мотивация (групова и 

индивидуална) 

    
       

       
           
   Сътрудничество     
       
               
               
               
   

Възможности за управление на уменията 
    

       
       
       
               
               
  

Обучения 
  

Експертиза 
    

        
        
               
               
               
           

Договори с 
подизпълнители 

 
  

Вътрешен Външен Сътрудничество Набиране 
 

   
   
            
               
               
   

Налични финансови ресурси 
   

      
               
               
   График на планиране на УГТ    
      
               
               
               
     

План за управление на уменията 
     

          
               
               
               
               

(Фигура променена от  проект PILOT от 2007 г., www.pilot-transport.org/) 
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Основни изисквания относно уменията, необходими за устойчиво планиране на градската мобилност 

Управленски умения (задължително попадащи върху процеса на планиране на устойчива градска мобилност) 

Управление на проекта (включително политическо сътрудничество) 
      
      

Техническо управление 
          
          

Финансов мениджмънт 
          
          

Управление на персонала (включително управление на мултидисциплинарни екипи, съставени от вътрешни и външни експерти)  

Технически умения (изисквани през целия период) 
        
        

Градско планиране и транспортно планиране 
       
       

Важни секторни политики  (икономически, социални и екологични) 
     
     

Основни познания за политиката на различни равнища – регионално, национално, европейско 

Оперативни умения 
(задължителни за определени дейности) 

Свързани елементи/дейности 

Участие на заинтересованите страни и гражданите 

Дейност 2.4: Планирайте участието на заинтересованите страни 

Елемент 4: Разработване на обща визия 

Дейност 9.3: Решете въпроса относно собствеността на плана 

Дейност 10.2: Информирайте и ангажирайте гражданите (приложима мярка) 

Развитие, мониторинг и оценка на плана 

Елемент 3: Анализ на състоянието на градската мобилност  и разработване на 
сценарии 

Елемент 5: Определяне на приоритети и измерими цели 

Елемент 8: Мониторинг и оценка на плана 

Набиране и анализ на данни 
Елемент 3: Анализ на състоянието на градската мобилност  и разработване на 
сценарии 

Елемент 8: Мониторинг и оценка на плана 

Модели и сценарии на развитие Дейност 3.2: Разработете сценарии 

Информация и връзка с обществеността, маркетинг 

Дейност 2.3: Планирайте участието на заинтересованите страни и на 
гражданите 

Дейност 4: Разработване на обща визия и ангажиране на гражданите 

Дейност 9.3: Решете въпроса относно собствеността на плана 

Дейност 10.2: Информирайте и ангажирайте гражданите (приложима мярка) 

Счетоводство 
Дейност 2.4: Постигане на съгласия относно работния план и процеса на 
управление 

Дейност 7.2: Подгответе план за дейностите и бюджет 

Набавяне 
Дейност 7.2: Подгответе план за дейностите и бюджет 

Дейност 10.1: Управлявайте изпълнението на плана 
               

Източник: www.pilot-transport.org/index.php?id=48 
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ПРИМЕРИ 
БРИСТОЛ, АНГЛИЯ: УПРАВЛЕНИЕ НА УМЕНИЯТА В 
СЪВМЕСТНИЯ ПЛАН ЗА МЕСТЕН ТРАНСПОРТ 
Съветите, които участват в разработването на 
Съвместния План за Местен Транспорт на голям 
Бристол, ценят управлението на умения чрез 
обучения и мултидисциплинарен работен подход, 
като критичен фактор, гарантиращ високо качество на 
транспортното планиране. 
За повече подробности виж Приложение C. 
 
ЙОРЕБРУ, ШВЕЦИЯ: НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВ НАЧИН 
НА МИСЛЕНЕ 
Йоребру създаде специален отдел в рамките на 
своята администрация, който да улесни въвеждането 
на устойчив градски транспорт и да повиши 
осведомеността както сред сътрудничещи колеги, 
така и сред политици. Бяха организирани семинари, 
фокусирани върху намалената необходимост от 
автомобили чрез пространствено планиране, като 
едно от средствата за въвеждане на нов и по-
цялостен начин на мислене. 
За повече подробности виж Приложение C. 
 
ФРАНЦИЯ: ОТГОВОРНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПГП (ПЛАН ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ) 
Органът по Градски транспорт (AOTU), отговорен по 
закон за  разработването и въвеждането на  ПГП, 
често търси  помощ от различни заинтересовани 
страни, включително агенциите за градско развитие, 
частни консултантски фирми, както и регионални 
изследователски транспортни центрове (CETEs). 
За повече подробности виж Приложение C. 
 
ФРАНЦИЯ: РАЗХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПГП 
Разходите за разработване на ПГП се различавт 
значително и зависят от обхвата на ПГП, наличието на 
съществуващи планове и проучвания, естеството на 
предвидени ПГП и необходимата външна помощ. Във 
Франция, органите обикновено отделят между 
200,000 и 400,000 EUR за  разработката на ПГП. Тези 
отчети, обаче, не винаги са пълни и някои скрити 
разходи, или разходи покрити от външни субсидии, 
не са включени в тези цифри. 
Източник:  Rupprecht Consult, на основата на GART, 
2010: Plan de Deplacements Urbains: Panorama 2009, 
Paris, avril 2010. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ААХЕН, ГЕРМАНИЯ: ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА 
КАМАРА ФИНАНСИРА МЕНИДЖЪР ПО 
МОБИЛНОСТТА 
В уникално усилие за групиране на финансови 
средства за прилагане на управление на мобилността 
е нает мениджър по мобилността, които се 
финансира по следния начин: две трети от отдела за 
околна среда на град Аахен и една-трета от 
Търговско-промишлената камара. 
За повече подробности виж Приложение C. 
 
ДЕЙНОСТ 1.5: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБОСНОВКА ЗА 
ОСНОВНИЯ ГРАФИК 
Гарантиране на точния момент е ключ към успеха. 
Дейностите от процеса по разработване на План за 
устойчива градска мобилност частично зависят една 
от друга.   Взаимните зависимости трябва 
внимателно да бъдат преведени в логична 
последователност на всички задачи, необходими за 
завършването на процеса (пр. идентифицирането на 
проблеми преди обсъждането на цели) и съгласувани 
с местните условия. Също така е от решаващо 
значение да се разгледат текущите дейности на 
планиране и изготвяне на политики при определяне 
на графика за процеса на планиране. Предизборни 
периоди, законодателни процеси, регулационни 
процеси или други дейности по планиране могат да 
повлияят на процеса на планиране, чрез тяхното 
влияние върху институционалния контекст (промяна 
на лицата, вземащи решения, промяна на 
законодателството). 
 
ЦЕЛИ 
• Вградете  концепцията за План за устойчива градска 

мобилност в текущата практика по планиране. 
• Стремете се към съгласуване на времето на 

процеса на планиране, с различни технически и 
политически процеси по взимане на решения (общи 
стратегии, секторни планове, избори). 
Идентифицирайте времеви прозорци за 
координация с планирането на устойчива градска 
мобилност. 

• Дайте възможност за реалистично планиране на 
целия процес по Плана за устойчива градска 
мобилност. 
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• Направете обзор на общия график на процеса по 

Плана за устойчива градска мобилност (подготовка, 
изготвяне, валидност / хоризонт, изпълнение, 
преглед) и опишете времевите взаимозависимости 
между всички задачи. 

• Намалете до минимум рисковете, свързани с 
графика. 

 

ЗАДАЧИ: 
• Стремете се цялостно да изградите устойчивото 

планиране на градската мобилност и графикът за 
изпълнение на другите съществуващи политики и 
стратегии (като цяло, и по сектори). 

• Изберете подходящ срок за изграждане на 
стратегия и оперативна рамка на процеса на 
планиране: от 1 до 3 години (частично предходната 
и частично припокриващи се с процеса на 
планиране ) . Времето необходимо за това, до 
голяма степен зависи от опита, който имате с 
процесите на планиране , институциите, 
политическия контекст и местната " култура на 
планиране". 

• Да се създаде график относно процеса на 
планиране за устойчива градската мобилност. В 
идеалния случай една година и шест месеца. В 
зависимост от рамковите условия и опита, може да 
бъде и по-дълг период от време. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• Обърнете внимание на възможностите за взимане 

на решения (избори) . Месец преди изборите , 
може да бъде трудно да се постигнат бързи 
решения. Това може да повлияе на процеса на 
планиране. 

• Продължете да прилагате "бързодействащи" 
мерки, създадени по време на процеса  на 
стратегическо и оперативно планиране, на план за 
устойчива градска мобилност. Това ще помогне да 
се избегне впечатлението за бездействие и ще бъде 
особено важно за хората, взимащи решения , което 
ще покаже, че те работят за развитието на 
устойчива градска мобилност . Бързо действащите 
мерки, следва да бъдат краткосрочни. Да имат 
добра видимост, да допринасят за постигане целите 
на устойчивото развитие и да не застрашават 
интегрирания подход на планиране на устойчива 
градска мобилност . 

• Изберете подходящ период от време за прилагане 
на мерките, от 3 до 10 години (в зависимост от вида 
на мярката и синхронизация с източници на 
финансиране). 

• Оценете и актуализирайте плана след приемането 
му на всеки 5 години. 
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Индикативен график за УПГМ 
        
        
        

               
          

Преглед  най-малко веднъж на 5 
години  (в идеалния случай  на 2 

години) 

          
 

Стратегическа и оперативна рамка 
(1-3 години) 

    
     
     
     
     
               
 

Процес на планиране 
(в идеални случай 1.5 години, но може да 

Отнеме и повече време) 

       
        
        
        
        
        
        
        
               
 

По време на подготовката и планирането му е  
възможно да включите мерки „Бърза победа“ 

 

Изпълнение на мярката 
( от 3 до 10 години) 
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ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Стремете се към интеграция с дългосрочни 

стратегии. Някои градове/региони имат по- 
дългосрочна стратегия за местно развитие, с 
перспектива от 20-30 години, разработена в 
рамките според процеса на Местния дневен ред 
21. Ако такава стратегия е налична, тя може да 
предостави насоки за развитие на План за 
устойчива градска мобилност. 

• В идеалния случай преразглеждането и 
актуализирането на Плана за мобилност на 
устойчив градски транспорт трябва да се извършва 
на всеки 2 години (в зависимост от опита и 
капацитета). 

 
Времева И КООРДИНАЦИЯ 
• Синхронизацията на процеса трябва да се 

определени преди започване на планирането. 
• Постоянно до уточняване на сроковете за 

специфични дейности (прессъобщения, календар 
на срещите и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

КОНТРОЛ 

 
Подготвен е реалистичен основен график по 
отношение на процеса на планиране на 
устойчива  градска мобилност и мерки по 
изпълнението му. 

 
Одобрено е разписанието от взимащите 
решения страни. 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Проект GUIDEMAPS (2002 - 2004) том 2 от наръчник 
GUIDEMAPS дава информация относно управлението 
на времето в процеса на планиране (стр. 22-23). 
www.osmoseos.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_ 

 
ПРИМЕРИ 
ФРАНЦИЯ: ВРЕМЕВИ ПРИМЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА PDU 
Развитието на PDU е дълго упражнение за размисъл, 
планиране и програмиране. В следната схема, 
различните етапи са представени заедно с примерен 
календар. Следва да се отбележи, че средно на една 
местна организация са й необходими 36 месеца да 
изработи план и да го одобри. 
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ТАБЛИЦА: ХИПОТЕТИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ПОДГОТОВКА  НА PDU ВЪВ ФРАНЦИЯ 
Стъпки по подготовката и развитието Времева линия/Месец 

Предварителен анализ 
 от 1 до 2 месец  

Създаване на местна работна група, определяне на юридическия периметър от 
отговорниците 

 

от 3 до 4 месец  
 
 

Определяне на работен план (ако е необходимо) и избор на външни 
подизпълнители 

 

от 5 до 7 месец  
 
 

Анализ и тълкуване 
 от 8 до 10 месец  

Определяне на действията 
 от 11 до 13 месец  

Програмиране и оценка 
 от 14 до 17 месец  

Формализъм на проекта PDU и  юридическия периметър от отговорниците 
 

от 18 до 20 месец  

Официална консултация и проучване на общественото мнение 
 от 21 до 23 месец  

Включване на потенциални изменения 
 24-ти месец  

Окончателното одобрение на проекта PDU 
 24-ти месец  

               
               

Source: Rupprecht Consult based on GART, 2005b: Les Plans de Dйplacements Urbains, Bilan et Perspectives, Paris, 2005. 
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ДЕЙНОСТ 1.6: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ 
УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
ОБОСНОВКА 
Идентифицирането на заинтересованите страни за 
градска мобилност и изясняване на потенциалната 
им роля и позиция в този процес, е важно за 
постигане на общите цели за планиране на устойчива 
градската мобилност. Това може да помогне за 
идентифициране на възможни конфликти и коалиции 
между заинтересованите страни.  На свой ред те 
може да повлияят на вашия процес на планиране по 
отношение на географския обхват , интегриране на 
политиките, наличност на ресурсите и цялостната 
легитимност. Затова е необходимо да се разработят 
подходящи начини, за да се справят с доминиращите 
или слабите, но заинтересовани страни и с междинни 
позиции. 
 
ЦЕЛИ 
• Създайте солидна основа за трайно сътрудничество 

между всички заинтересовани групи . 
• Идентифицирайте възможните взаимодействия или 

конфликти между заинтересованите страни . 
• Увеличете управленческия капацитет за 

подготовката и изпълнение на плана ви. 
 

ЗАДАЧИ 
• Идентифицирайте всички заинтересовани страни , 

както и техните цели, тяхната сила, техния капацитет 
и техните ресурси за планиране (с помощта на 
инструмент за картографиране на заинтересованите 
страни. Виж по-долу ). 

• Идентифицирайте по-слабите участници, които се 
нуждаят от напътствия. 

• Стремете се към коалиция в планирането, с всички 
ключови участници - доколкото това е възможно. Да 
се избягват конфликтите с един или повече от 
силните участници. Да се изготви опростена 
координационна стратегия между заинтересованите 
страни за постигане на задачата. Подробности по 
задачите: Кои страни са заинтересовани от процеса 
на планиране на устойчива градска мобилност? 

За да се получи цялостна картина , три типа 
заинтересовани страни следва да бъдат разграничени 
в зависимост от тяхната специфична позиция в 
процеса: 
 

 
 

 

 

 
 

 

• Основни заинтересовани страни: Кой в крайна 
сметка ще бъде засегнат, в положителен или 
отрицателен аспект от новите транспортни мерки, 
гражданите като цяло, различните социални групи  
или професии, определени градски квартали, 
бизнес клонове, индивидуални организации, 
ключови участници, които имат политическа 
отговорност (кметове, общински съветници и други 
нива власт)? Кой има финансовите ресурси - 
публични и частни фондове? Кой има властта по 
територия? Кой има уменията и опитът (публични 
администрации, университети, частен сектор) в 
транспорта и свързаните с тях области (използване 
на земята, околна среда, образование, 
здравеопазване, туризъм и т.н.)? 

• Посредници: Кой изпълнява транспортната 
политика (обществен транспорт и инфраструктурни 
оператори, публични администрации, полицията и 
т.н.)? Кой извършва основни транспортни дейности 
(товарни оператори, пристанища, летища и т.н.)? 
Кой представлява съответните заинтересовани 
групи (асоциации, камари, кооперации, мрежи)? 
Кой информира и докладва за транспорт (органи, 
оператори, местни медии)?  

В допълнение разгледайте ролята на съществуващите 
местни доминиращи организации. Ключови 
личности, които могат да изиграят значителна роля в 
мобилизирането на ресурси  и създаването на съюзи. 
Да бъдат привлечени заради личните им умения и 
признания, които получават. На практика, тези лица 
могат да имат съществено влияние върху процеса, 
както положително, така и отрицателно, така че 
тяхната роля изисква ранна стратегическа оценка. 
Очевидно разпознаването на заинтересованите 
страни не е задача, която може да се определи  още 
в самото начало на процеса на планиране. Ето защо, 
трябва да бъде определяно многократно, като 
сценарии и вариантите на политики станат по-
конкретни. Както и когато последиците за 
заинтересованите страни могат да бъдат оценени по-
точно. Дори за някои ключови участници , повторно 
оценяване може да се окаже необходимо, в резултат 
на променящите се обстоятелства (приватизация на 
националния железопътен оператор). 
 
Източник : Manual PILOT 2007 - пълна версия, 
www.pilot-transport.org/index.php?id=48 
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Типични групи заинтересовани страни, участващи в транспортни проекти 
(базирани на GUIDEMAPS) 

Правителство/местин 

власти 
Бизнесът/Операторите Общности/Отделни квартали Други 

Местни власти транспортни оператори Национални екологични НПО 
Научноизследователски 

институции 

Съседни градове Транспортни консултанти 
Асоциаци на 

автомобилистите 
Университети 

Местна транспортна 

компания 
Компании за "car sharing" Синдикати Обучаващи институции 

Пътна полиция 
Организации отдаващи 

велосипеди под наем 
Масмедии Експерти от други градове 

Други местни 

транспортни органи 

Други доставчици на 

мобилни услуги 
Форуми на местните власти Фондации 

Други органи на местната 

власт 

Национални бизнес 

асоциации 

Местни обществени 

организации    

Политици Крупни работодатели 
Местни заинтересовани 

групи    

Други взимащи решения Частни финансисти 
Групи на 

велосипедисти/пешеходции    

Партньорски 

организации 

Международен/национален 

бизнес 

Потребителски групи на 

обществения транспорт    

Ръководители на проекти Регионален/местен бизнес 
Потребители на транспортни 

услуги    

Професионални кадри Местни бизнес асоциации Граждани 
   

Служби за спешна помощ Малки предприятия Посетители 
   

Организации по здраве и 

безопасност 
Търговци на дребно Граждани от съседни градове 

   

Европейски съюз 

Комунални услуги 

(електрически, 

телекомуникаци и др.) 

Хора с увреждания 
   

Министерство на 

транспорта 
Инженери Солственици на земя 

   

Други винистерства 
   

Транспортен персонал 
   

Местна власт 
   

Родители/деца 
   

      
Възрастни хора 

   
 

Source: based on GUIDEMAPS Handbook 2004, 
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 
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ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• От самото начало да се въведе идентифициране и 

анализ на заинтересованите страни. 
• Преоценка, ако настъпят промени в групата на 

заинтересованите страни. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

КОНТРОЛ 

 
Идентифицирани са заинтересованите 
страни (основни заинтересовани страни, 
ключови фигури, посредници и др. 

 
Извършен е анализ на съотношението 
между участниците. 

 
Разработена е основна стратегия за 

координация на заинтересованите страни. 
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АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: 
След като заинтересовани страни са били идентифицирани, съотношението между тези участници следва да 
бъде анализирано. Този анализ трябва да се основава на списък с различни критерии или характеристики, 
които са от значение за съответния случай  (интерес, власт, влияние една върху друга, коалиции и т.н.). По 
този начин можете да разберете какви са целите на всяка заинтересована страна, какви са техните скрити 
планове и дали те се възприемат като "победители" или "губещи", ако даден проект се изпълнява.  
Целта на систематичния анализ на съотношенията на участниците е да се получи ясна картина относно 
конфликти на интереси или потенциални коалиции. Да бъде в състояние по-добре да определи групи от 
заинтересовани страни, които могат да имат различна нива на интереси. Това може да се направи чрез 
разработване на "Матрица влияние-интереси", която обединява всички заинтересовани страни от тяхното 
ниво. 

               

Матрица – влияние на интересите 
        
        
        

               
     

Ниско влияние Високо влияние      

Нисък риск Маловажна приоритетна група Ефективни решения и възгледи 

Висок риск 
важна група на заинтересованите 

страни 
Най-критична група на 

заинтересованите страни 
               

Source: UN-Habitat: Tools to Support Participatory Urban Decision Making, Nairobi, 2001, p. 24. available from: 
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1122  

               

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА В ПАРТНЬОРСТВО: 
 

Ръководството на проекта DISTILLATE за работа в партньорство (Forrester 2008) помага на транспортните 
специалисти да идентифицират ключови участници и заинтересовани страни, с които биха могли да се 
консултират или работят заедно. Ръководството включва полезен списък от 19 фактора за съвместна 
успешна работя. От това произлиза, че партньорствата работят най-добре, когато има политическа подкрепа 
и законодателна основа. Когато агенции и заинтересовани страни могат да приемат общите цели. 
Ръководството предоставя също така някои ръководни схеми на решения, които дават възможност на 
практикуващите да решат как да работят с други хора. 
Източник : John Forrester , Ръководство DISTILLATE за междусекторна и вътрешноорганизационна работа в партньорство за вземане 
на решения за устойчив транспорт, 2008 г., достъпен от: 
www.distillate.ac.uk/outputs/D1%20guide%20to%20partnership%20working%20(14-04-08).pdf 
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Процесът на развитие на устойчив план за градска 
мобилност трябва да бъдат съобразен с местните 
условия. Това включва като решаваща стъпка, 
определяне на географския обхват на плана, който в 
идеалния случай трябва да се отнася до 
функциониращата градска агломерация. 
Сътрудничеството между заинтересованите страни и 
интегрирането на политики са други области, които 
трябва да бъдат разгледани в тази фаза, което следва 
да приключи със споразумение за плана за работа и 
организиране на управлението. 
 
ДЕЙНОСТ 2.1: ПОГЛЕДНЕТЕ ОТВЪД ВАШИТЕ 
СОБСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 
ОБОСНОВКА 
Планът трябва да се отнасят до определена 
територия, за която е създаден. Най-подходящото 
териториално покритие трябва да бъде одобрено от 
съответните заинтересовани страни. От една страна, 
трябва да се имат предвид площите, за които 
съответните местни или регионални власти са 
отговорни. От друга страна, трябва да приемете 
действителните схеми за мобилност. В идеалния 
случай чрез покриване на функционална 
агломерацията (придвижването до работното място), 
като се има предвид значението на свързването на 
местната транспортна мрежа с магистрални 
транспортни коридори. Осигуряване на 
безпроблемна интеграция на междуселищни връзки 
(Транс европейски мрежи - TEN s ), като последния 
градски километър е от решаващо значение за  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

конкурентоспособността на градските агломерации. 
Споразумение на политическо равнище за подходящ 
план и отговорности, е основно изискване за 
планиране на устойчива градска мобилност. 
 

 

ЦЕЛИ 

• Определете периметъра на планиране, чрез 

интегриране на функционални пространствени 

зависимости и транспортни потоци (придвижване 

до работното място). 

• Идентифицирайте съответните органи, които да 

поемат водеща роля в процеса на планиране. 

• Вземете решение на политическо равнище, което да 

одобри географското покритие и водещата 

организация. 

• Уверете се, че връзката с транспорта на дълги 

разстояния, също е на дневен ред в рамките на 

дейностите на плана. 
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ЗАДАЧИ 
• Анализирайте транспортни модели и 

организационни периметри. Включете и връзки към 
транспортните коридори  на дълги разстояния. 

• Включете заинтересованите страни и организации в 
рамките на предвидения план и се стремете за 
официални споразумения относно географския 
обхват на дейностите по планиране. 

• Предприемете открит и прозрачен подход от 
самото начало, осигурявайки участие на всички 
заинтересовани страни. 

• Уверете се, че има редовна комуникация и обмен 
между съответните органи. 

• Договорете отговорностите по този план. 
• Ако не е възможно да се определи периметъра на 

планиране, ориентиран към функционална градска 
агломерация, стремете се към добро 
сътрудничество с всички участници, което може да 
бъде решено само на ниво градска агломерация. 
Това може да се основава на съществуващото 
сътрудничество и да включва нови практики (като 
съвместни планове за използването на земята или 
неформални процедури, като работни групи). 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 
• Създайте постоянен силен екип от служители , 

докладващи редовно до всички ключови участници 
взимащи решения. 

• Осигурете покритие върху всички области, свързани 
с основните социално-икономическа елементи и 
въздействието на транспорта върху околната среда. 

 
 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• От самото начало се изисква официално съгласие 

относно процедурата по планиране за устойчива 
градска мобилност. 

 
КОНТРОЛ 

 
Идентифицирана е най-подходящата зона за 
устойчива  градска мобилност. 

 
Постигнато е споразумение относно 
географския обхват. 

 
Постигнато е споразумение относно 
основните роли и отговорности на властите 
и политиците. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Създайте екип по планиране 

 
Прието и подписано политическо 
споразумение от всички общински съвети. 

 
ПРИМЕРИ 
АНГЛИЯ: СЪВМЕСТНИ МЕСТНИ ТРАНСПОРТИН 
ПЛАНОВЕ 
В Англия , местния план за транспорта (LTP) е 
законово установен, заложен в „Закон за транспорта 
2000“. Отговорността за развитието и внедряването 
на LTP пада на Стратегически транспортен орган, 
който може да бъде местния съвет, Лондонски 
общински съвет или интегрирани транспортни 
власти. „Плана за местен транспорт Уест Мидландс 
2011-2016“, както и плана за партньорство на 
местния транспорт в Западен Йоркшър са ярки 
примери за сътрудничество между отделните 
институции в планиране на устойчива градската 
мобилност. 
За повече подробности виж приложение C. 
 
ФРАНЦИЯ: PLANS DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDUs) 
Развитието на PDUs е залегнало в културата за 
градоустройството на Франция. Институцията, която 
отговаря за изготвянето на тези планове за 
мобилност, е градският транспортен орган (Autorite 
organisatrice de transport urbain (AOTU)). Това често е 
главния орган на града , управата на обществения 
транспорт или в някои случаи на отделна община. 
Географският обхват се ограничава от зоната, която 
се обслужва от обществен транспорт. В около 80 % от 
плановете за устойчива градска мобилност , планът 
се разработва и управлява от главния орган на града. 
Източник: Plan de Deplacements Urbains: Panorama 
2009, GART, Париж, април 2010г. (стр. 9). 
 
БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: ЕКСПЕРТ ПОМАГА 
НАКОМПАНИИТЕ ДА МИСЛЯТ НЕСТАНДАРТНО 
Пристанището на Брюксел нае транспортен експерт 
да консултира с полезна информация компаниите 
(които използват водните пътища или искат да 
използват същите), във връзка с организирането на 
транспортните им потоци и постигане на 
преминаване към по-екологични видове транспорт. 
 
Източник: http://www.portdebruxelles.be/fr/61/Expert-
en-transport 
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ДЕЙНОСТ 2.2: СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ КООРДИНИРАНЕ НА 
ПОЛИТИКИТЕ И ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА 
ПЛАНИРАНЕ 
 
ОБОСНОВКА 
Главен недостатък на планирането на градския 
транспорт е липсата на координация между 
политиките и организациите, извън интегрирането на 
различните видове транспорт (координация и 
планиране на използването на земята, опазването на 
околната среда, социално включване, равенство на 
половете, икономическо развитие, безопасността, 
здравеопазване, образование, информационни 
технологии). Решаването на този дефицит 
представлява голямо предизвикателство за 
планиране на устойчива градска мобилност, но също 
така е основен източник за иновации и 
усъвършенстване. 
 
ЦЕЛИ 
• Запознайте се с взаимодействията и разликите 

между различните градските структури (плътност, 
функции, социално- икономически модели, 
екосистеми) и мобилност. 

• Уверете се, че връзките между различните видове 
транспорт, се разглеждат съвкупно, отколкото в 
изолация. 

• Установете планирането на мобилността и 
транспорта като споделена политика, обслужваща 
различните нужди на обществото (икономически, 
социални, екологични). 

• Определете как устойчивото планиране на 
градската мобилност и други политики на местно , 
регионално, национално и европейско ниво могат 
да бъдат интегрирани. 

 
 

ЗАДАЧИ 
• Прегледайте националните и регионалните 

планове, които могат да окажат влияние върху 
градската мобилност (свързани с Дейност 1.2 " 
Оценете въздействието им в 
национален/регионален мащаб"), включително 
планове от други области на политиките на местно 
ниво, планове на транспортни фирми, както и 
планове на съседни общини. 

 
 
 
 

 

 
 

 
• Идентифицирайте изискванията за координация и 

потенциал във всички съответни области на 
политиката. Примерна е връзката между 
планирането на земеползването и транспорта. 
Транспортните въздействия трябва да бъдат 
отчетени в процеса на планиране за използването 
на земята , за да увеличите използването на 
устойчивото пътуване на новите развития. 

• Проверете дали целите и задачите в плановете, 
подкрепят или не устойчивата градска мобилност. 
Може да има конфликт, ако план за подобряване на 
здравето подчертава физическа активност, само 
чрез организирания спорт, а не за увеличаване на 
ходенето пеш и колоезденето за ежедневни 
пътувания. 

• Вземете от самото начало един открит и прозрачен 
подход към сътрудничество между участниците, 
осигурете участието на лица от различни области на 
политиката. 

• Разработете общи действия в сътрудничество с 
участници от други области на политиката. По-
специално в области тясно свързани с мобилността 
(използване на земята, енергетиката, околната 
среда, икономическото развитие, социалното 
приобщаване, здравето и безопасността). Стремете 
се към промяна на секторните политики и практики 
и/или създаване на нови сфери на дейност. 

• Установете, редовна комуникация и обмен между 
съответните власти чрез редовни срещи между 
представители на транспорта и архитектите на 
града. 

• Уверете се, че връзките между различните видове 
транспорт са взети под внимание и че 
интермодалността е включена в плана  за устойчива 
градска мобилност. Това включва връзките към 
транспортните коридори на дълги разстояния,като 
транс- европейската транспортна мрежа (за 
подробности виж: http://ec.europa.eu/transport/ 
инфраструктура / index_en.htm). 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Започнете от самото начало, като непрекъсната 

дейност. 
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КОНТРОЛ 

 
Идентифицирани са подходящите поли- 
тически връзки, (синергии и конфликти). 

 
Оценени са първоначалните варианти за 
политическо интегриране. 

 
Установен е диалог с всички заинтересовани 
участници, относно възможностите за 
интеграция. 

 
Приоритизирани са първоначалните 
възможности за интеграционни решения. 

 
Оценени и приоритизирани съобразно 
напредналите резултати от строителни 
сценарий (Дейност 3.2). 

 

ПРИМЕРИ 
ЗАПАДЕН МИДЛАНДС, АНГЛИЯ: JOINT OFFICER 
GROUP WORKING  
Centro, агенция за интегриран транспорт West 
Midlands, ръководи разработката на местния 
транспортен план West Midlands (LTP) 2011-2026. 
Месечна LTP комисия беше създадена, за да следи 
развитието на плана гарантирайки, че е в 
съответствие с други местни, регионални и 
национални политически програми, и е в отговор на 
потребностите на местното население. Комитетът се 
състои от местни политици и областни служители от 
всички областни администрации в Уест Мидландс. 
Тези областни власти са отговорни за планирането на 
използването на земята, магистрали и общественото 
здраве и следователно осигуряват силни връзки с 
други сектори извън транспорта. 
Източник: Стивън Кийли, Centro - West Midlands 
агенция за интегриран транспорт. 
 
РЕГИОН КОУВОЛА, ФИНЛАНДИЯ: МЕЖДУСЕКТОРНА 
РАБОТНА ГРУПА 
В региона Коувола, бе създадена междусекторна 
работна група, която работи на основата на 
споразумение с всички заинтересовани страни, за 
прилагане на трафик-политика в хармония с местния 
транспортен план. Първоначалната група с 
представители от Регионалния съвет, финландската 
пътна администрация, финландска железопътна 
администрация, Държавната служба и всичките 
седем общини от региона. По-късно е разширен, за 
да включва също така здравни услуги и регионалния 
център за обществена среда, както на гражданите 
така и на други заинтересовани страни. 
За повече подробности виж: Приложение C. 

 
 

 

 
 
 
БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ: СЪОТВЕТЕН ПЛАН ЗА 
МОБИЛНОСТ, В ЦЯЛОСТНАТА РАМКА НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА 
Градът Будапеща разработва нов план за градска 
мобилност, основаващ се на принципите на 
планиране на устойчива градска мобилност. Новият 
план е напълно интегриран в по-широката рамка на 
политиката и отчита последните промени в 
управлението на транспорта, както и новите 
приоритети за развитие в условията на 
икономическата криза. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 

IlЕ-DE-FRANCE: ГРАДСКА ЛОГИСТИКА –  
ПО-СПЕЦИАЛНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕГРИРАН 
ПОДХОД 

 

По време на разработването на IlЕ-DE-FRANCE PDU, 
районът е създал "съгласуване на тялото". Обединява 
всички заинтересовани страни: моторни превозни 
средства, транспортни фирми, камари на търговията 
и промишлеността, държавни ведомства, град 
Париж, регионален офис по планиране и национална 
агенция по околна среда ADEME. Задачите на " 
съгласуване на тялото" са: да насърчава и финансира 
новаторски градски логистични проекти, да обединят 
транспортните средства и да подкрепя 
мултимодални центрове за дистрибуция. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
 
ДЕЙНОСТ 2.3: ПЛАНИРАЙТЕ УЧАСТИЕТО НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ГРАЖДАНИТЕ 
 
ОБОСНОВКА 
Работа със заинтересованите страни, по принцип се 
смята за често срещана практика, но често само 
някои заинтересовани страни действително имат 
думата при планирането. От решаващо значение е да 
се включат всички заинтересовани страни в процеса 
на планиране и решаване на техните специфични 
изисквания. Това помага да се легитимира плана и 
подобряване на неговото качество. Участието на 
заинтересованите страни подкрепя развитието на по-
ефективен и ефикасен план. Необходима е специална 
стратегия за участието на заинтересованите страни. 
Изготвяне на различни формати и техники, когато се  
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работи с организации, частния бизнес, граждански 
организации, или всички заедно. Гражданите са 
специална група от заинтересованите страни. 
Включването им в планирането е основно 
задължение на местните власти , за да се гарантира 
законността и качеството на взимането на решения. 
Ангажиране на гражданите в планирането е и 
изискването, наложено от директивите на ЕС и 
международните конвенции. 
 

 
 
 

ЦЕЛИ 
• Осигурете, добре структурирано участието на 

съответните заинтересовани страни във всички 
ключови етапи от процеса на планиране. 

• Създавайте прозрачна култура на планиране, въз 
основа на редовна комуникация и консултации. 

• Насърчавайте и давайте възможност на гражданите 
да се информират и присъединяват към дебата. 

• Проектирайте на устойчиви решения, които ще 
подобрят качеството на живот на всеки гражданин . 
Да се създаде широка обществена дискусия на 
процеса на планиране. 

• Укрепвайте на жизнеността на гражданското 
общество и местните политически култури. 

• Подобрете на цялостното качество, ефективност, 
прозрачност , приемане и легитимност на 
устойчивото планиране на градската мобилност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАДАЧИ 
• Идентифицирайте подходящи етапи и инструменти 

за включване на заинтересованите страни и 
граждани. 

• Имайте предвид, че заинтересованите страни и 
гражданското участие е елемент на добър план за 
устойчива градска мобилност, но бъдете 
внимателни спрямо лобистки групи, които могат да 
блокират процеса. 

 

• Създайте заангажиращи дейности, като част от 
стандартните практики на планиране. 

• Разглеждайте хората със специални нужди не като 
бенефициенти, а ги включвайте в процеса на 
планиране. 

• Разработете план за комуникация, който включва 
стратегия за ангажиране и график, както и цялостна 
стратегия за PR дейности (включително участие на 
медиите). Включете във вашата стратегия 
информиране на обществото (т.е. вие търсите 
хората, а не обратно). Участие на ключови групи от 
заинтересовани страни в целия процес. Стремете се 
към по-интерактивно участие, ако е възможно (вж. 
по-долу раздел "Дейности, надхвърлящи основните 
изисквания"). 

 
ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАДАЧИТЕ – ВЪПРОСИ,  КОИТО 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ АДРЕСИРАНИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА 
АНГАЖИРАНЕ 
• Съществуват четири основни въпроси за процеса, 

който трябва да бъде взет предвид при изготвянето 
на стратегия за ангажимент. 

• Защо? Защо процеса на ангажираност е предприет? 
Как ще повлияе на стратегията? 

• Кой е? Кой трябва да участва в процеса на взимане 
на решения? Как могат да бъдат идентифицирани 
такива хора? 

• Как? Как ще бъде предприета заетостта? Какви 
инструменти и техники трябва да се предприемат? 

• Кога? Кога различните дейности трябва да се 
провеждат? Кога не е целесъобразно да се 
включат? 
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ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• План за включване на заинтересованите страни и 

гражданите в по-активен и по-широк спектър за 
участие по време на целия процес (учебни 
пътувания, събития на заинтересованите страни, 
интернет форуми). 

• Помислете за съвместна работа със 
заинтересованите страни, която им дава 
задълбочено разбиране на процеса на планиране. 
За да се мотивират съветите им с възможно най-
добрите решения. 

• Създаване на техническа трибуна на заинтересовани 
страни (посреднически транспортни оператори, 
частни фирми или външни специалисти 
/администрации). Редовно провеждане на 
формални и/или неформални срещи или брифинги, 
които да информират заинтересованите страни. Да 
се създаде обратна връзка в рамките на ключовите 
решения. 

• Разширяване на обхвата за участие на 
заинтересованите страни. 

• Осигуряване на максимална прозрачност. Да се 
позволи по-демократично участие при вземането на 
решения по време на процеса на планиране 
(Орхуската конвенция). 

• За напредналите градове, активно включване на 
заинтересованите страни в управлението на плана 
за устойчива градска мобилност. Ангажиране на 
гражданите активно в процеса на вземане на 
решения. 
 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Завършете планирането на основните 

приобщаващи дейности, преди започване на 
процеса на планиране. 

• Ангажиране на заинтересованите страни и 
гражданите в целия процес на планиране, най-вече 
при идентифициране на проблемите (Дейност 3.1), 
разработете сценарии (Дейност 3.2), създайте обща 
визия на мобилност (Дейност 4.1), определете 
приоритетите за мобилност (Дейност 5.1), 
определете изпълними цели (Дейност 5.2), 
определете най-ефективните мерки (Дейност 6.1), 
учете се от опита на другите (Дейност 6.2), 
използвайте синергията и създайте интегрирани 
пакети от мерки (Дейност 6.4), пригответе 
мониторингови и оценителни дейност (Дейност 8.1),  

 
 
 

 

 
 

 
решете въпросите относно собствеността на плана 
(Дейност 9.3), информирайте и ангажирайте 
гражданите (Дейност 10.2), проверявайте 
напредъка чрез постигнатите цели (Дейност 10.3), 
преглеждайте постиженията, за да определите 
успехите и грешките (Дейност 11.2), определете 
новите предизвикателства за следващия УПГМ 
(дейност 11.3). 

 
КОНТРОЛ 

 
Финализиран е процеса на планиране на 
различните стратегии за участие. 

 
Изготвен и одобрен комуникационен план. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Проект GUIDEMA PS (2002 - 2004): 
Том 1 от наръчника GUIDEMAPS включва запознаване 
с основните въпроси на ангажираност (от стр. 26). 
Том 2 съдържа подробни брошури за ключовите 
аспекти (стр. 28, 32, 58), а на 32 различни 
инструменти, обяснявайки им съответната цел, 
използване и свързаните с тях практически въпроси 
(от стр. 80). 
www.osmoseos.org/documents/316/GUIDEMAPSHandb
ook_  
 
Активни методи – Ръководство за използване (2006) 
Публикувана от the King Baudouin Foundation и 
Фламандския институт за наука и за оценка на 
технологиите (viWTA). Това е практически 
инструментариум за стартиране и управление на 
проекти за участие, включително, гражданско участие 
и участие на заинтересованите страни. 
Web връзка: 
www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=178268&LangType=
1033 
 
ПРИМЕРИ 
ГЕНТ, БЕЛГИЯ: КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН 
Градът Гент има " план за комуникация ", който се 
създава в началото на всяка година от PR 
ръководителя и е одобрен от колегията на кметовете 
и общинските съветници (College van burgemeester en 
schepenen), като ясно показва каква ще бъде 
комуникационната стратегия за следващата година. 
Източник : PILOT manual 2007 – пълна версия, 
www.pilot-transport.org/index.php?id=48 
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АБЪРДИЙН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОБЕДИТЕЛ В 
КОНКУРСА ЗА-НАЙ-ДОБЪР ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА 
ГРАДСКА МОБИЛНОСТ, ФОКУСИРАН ВЪРХУ 
ГРАЖДАНИТЕ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ 
Абърдийн стана първият носител на наградата 
присъждана за най-добър план за устойчива градска 
мобилност на Европейската комисия. Който през 
2012 година , имаше своята тематична насоченост за 
участие на гражданите и заинтересованите страни. 
Абърдийн използва всички възможни подходи, за да 
се свърже със заинтересовани страни и гражданите. 
Работейки с онлайн и хартиени проучвания, 
публикации, уеб страници и социални медии, 
създаде един изключителен пакет от канали. 
За повече подробности виж: Приложение C 

 

КОМУНИКАЦИЯ С ПОРЪЧИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ: 
УДИНЕЗЕ, ДАНИЯ 
Градският съвет в Удинезе реши да предложи плана 
за мобилност, колкото е възможно по видим в 
местната преса и на публични събития. Създаде свой 
уебсайт, в който се публикуват всички заседания, 
политически решения и актуални новини. Съветът 
излага плакати в града за информиране на  

 
 
 

 
 

 
гражданите. Удинезе също изготви учебник по 
планиране на трафика, насочен към местните 
заинтересовани страни, като фирми и организации в 
града, и други големи групи потребители 
(колоездачни сдружения, търговци на дребно, 
спортни клубове и асоциации, представляващи 
възрастните хора и хората с намалена подвижност). 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
 
АЙНДХОВЕН, ХОЛАНДИЯ: УЧАСТИЕ НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ В 
ПЛАНИРАНЕТО 
 “Maak‘t mee!” или на английски " Сътрудничество!" е 
изпълнителна програма за гражданско участие, 
създадена от град Айндховен за подобряване 
интерактивното управление и укрепване на 
активното гражданство. Тя прилага комбинация от 
методи, за да се подобри сътрудничеството с 
гражданите и насърчаването им, за да се включат 
активно в техния град. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
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ЕРФУРТ, ГЕРМАНИЯ: УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В 
РАЗРАБОТВАНЕТО НА МЕСТЕН ПЛАН ЗА ТРАНСПОРТ 
Първият местен транспортен план 
(Verkehrsentwicklungsplan - VEP) на Ерфурт беше 
приет през 1994 г. само четири години след  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

обединението на Германия. Усилията на общинската 
администрация да привлече жителите в 
разработването на този план, първоначално 
доведоха до относително слаб интерес от тяхна. 
Въпреки това, Ерфурт продължи усилията си за  
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ИНСТРУМЕНТИ 
       

         
         
         
         
               
               
               

ИЗБОР НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪБИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Събиране и разпространение на информация 

Обществени печатни информационни материали 

* Писмо 
* Плакати и обявления 
* Листовки и брошури 
* Доклади 
* Бюлетини 
* Технически доклади 

       

Телекоманикация 
* Телефонни техники 
* Местни радио и телевизионни предавания 

Интернет 
* Интернет техники 
* Web форуми 

Геодезисти 
* Въпросници 
* Интервюиране на ключови лица 

Взаимодействие 

Информационни срещи 

* Изложби 
* Информационен център 
* Информационна среща и брифинг 
* Публични срещи 
* Местни събития 

Ангажиране на избрани заинтересовани групи 

* Общински посещения и учебни пътувания 
* Фокус групи 
* Семинари 
* Граждански журита 
* Технически работни групи 

Ангажиране на големи групи 

* Конференция на заинтересованите страни 
* Транспортни събития 
* Уикенд събития 
* Планиране на действителни методи 
* Пространствено отворени събития 

Ангажиране на "трудни за достигане" групи 

Включване на специални формати 

 
Етнически малцинства  

 
Хората с увреждания  

 
Младите и по-възрастни хора  

 
Хората с ниско ниво на грамотност  

 
Незаинтересовани хора  

Източник: Guidemaps Handbook 2004, Volume 1, p. 64, www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 
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включване на гражданите и заинтересованите 
страни. Примерът показва, че това отнема време и 
определено ниво на постоянство, за да се включат 
гражданите и другите заинтересовани страни. 
За повече подробности виж: Приложение C. 
 
БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ: КОНСУЛТАЦИИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ПРОГРАМА 
„СЪРЦЕТО НА БУДАПЕЩА“ 
"Сърцето на Будапеща" е комплексна програма за 
градско обновяване, която се стреми да вдъхне нов 
живот на влошаващия се трафик в историческия 
център на града. Началната фаза на проекта включва 
изграждането на 1,7-ос за регулиране на трафика. 
Медийното отразяване беше интензивно и 
заинтересованите страни бяха информирани, и 
консултирани чрез различни средства за участие. 
Пример за това е, приносът на Асоциация „Сърцето 
на Будапеща" – неправителствена организация, която 
представлява интересите на местните жители. 
 
ДЕЙНОСТ 2.4: ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО 
РАБОТНИЯ ПЛАН И ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
ОБОСНОВКА 
Разработването и прилагането на план за устойчива 
градска мобилност, е сложен процес. Докато 
устойчивия план за градска мобилност се основава на 
съществуващите практики за планиране, тези 
практики трябва да бъдат преразгледани и 
оптимизирани. Също така може да бъде необходимо 
да се поемат нови задачи, както и да се работи отвъд 
ограниченията. Тези договорености за управление 
трябва да бъдат политически одобрени за създаване 
на"сигурност на действието". Всички участници с роля 
в разработването и изпълнението на плана, трябва да 
имат ясно разбиране за това, кой какво прави и кога. 
Документ с работния план следва да посочва всички 
необходими етапи за разработване на план за 
устойчива градска мобилност. 
 

ЦЕЛИ 
• Изяснете и формализирайте  ролите на участниците и 

тяхното ресурсно участие. 
• Създайте "сигурност" за процеса на планиране. 
• Осигурете прозрачност на процеса на планиране. 
• Осигурете стабилна координация между всички 

дейности по планиране . 
 

 
 

 

 
 

 
• Създайте облекчен и ефективен процес на 

планиране и оптимално използване на наличните 
ресурси . 

• Определете различните видове рискове за 
планиране. 

 
ЗАДАЧИ 
• Уверете се, че е налице ясна политическа 

поддръжка за вашия план за устойчива градска 
мобилност. 

• Определете отговорен координатор с 
необходимите ресурси за организирането на 
работата. 

• Начертайте  цялостен работен план относно 
процеса на планиране, което показва всички 
необходими етапи и гарантиране на политическото 
одобрение. Запазете определена гъвкавост, която 
да изменя при необходимост работния план. 

• Разработете стратегии за преодоляване на 
бариерите (свързани с дейност 1.3 направете си 
самооценка). 

• Договорете процедури и задачи за управление с 
всички заинтересовани страни, отговорни за 
планирането (също в рамките на вашата собствена 
организация!). 

• Направете оценка на рисковете и план за действие 
при непредвидени случаи. 

• Проследете изпълнението на работния план и/или 
се адаптирайте към промените. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• От самото начало приемете работен план по 

процеса на планиране като ключов момент. 
 
КОНТРОЛ 

 
Сключена политическа подкрепа за своя 
план. 

 
Определен е координатор относно процеса 

на планиране. 
 
 
 
 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Проект GUIDEMAPS (2002 - 2004) 
Том 1 от Наръчника "концепции и инструменти" - 
осигурява рамка за добро управление на проекти и 
вземане на решения (стр. 30-33).  
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3.1 
Подгответе анализ  на проблемите и 
възможностите 

 
          
          

 

Анализ на 
мобилната 

ситуация и на 
сценариите за 

развитие 

                 
                  
                  
   

3.2 Разработете сценари 
 

    
      
                  
                  
                  
   

ИНДИКАТОР: 
Завършен анализ на проблемите и 

възможностите 

  
           
           
           
           
           
           
           
           
                        

 
Последната стъпка към подготовка на един план за 
устойчива градска мобилност е да се анализира 
текущата ситуация, свързана с мобилността и да се 
развие сценарии на възможни бъдещи ситуации. 
Това дава основа за определяне на целите по един 
разумен и прозрачен начин. 
Като първа стъпка съществува необходимост от 
цялостен анализ на проблемите и възможностите в 
сферата на градския транспорт и мобилност. Това е 
важен крайъгълен камък за развитието на различни 
сценарии, които помагат да подобрим нашето 
разбиране, за това как ще изглежда в бъдеще 
градската мобилност. 
 
ДЕЙНОСТ 3.1: ПОДГОТВЕТЕ АНАЛИЗ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
 
ОБОСНОВКА 
Преди да се вземат решения за бъдещите политики, 
важно е да се знае къде сме в настоящия момент. При 
градския транспорт и мобилност това познание често 
е фрагментирано и непълно. Данните трябва да се 
сглобят като парчета от пъзел, за да бъде описано 
какво се случва и да бъдат посочени свързаните 
проблеми. 
Този анализ е жизнено важен, защото той помага да 
се дефинират подходящите политики и да се осигури 
необходимата база, от която може да се измерва 
прогресът. Анализът трябва да бъде максимално 
обхватен. Той трябва да бъде управляем според  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
наличните ресурси. Да включва също гъвкавостта на 
градските транспортни системи (т.е. тяхната 
способност да издържат на сътресения) спрямо 
очаквани и неочаквани събития (спиране на 
електричеството, природни бедствия), особено ако те 
оказват влияние върху дългосрочните решения. 

 

 
 

ЦЕЛИ 

 Да се осигури преглед на текущата ситуация в 
транспорта и мобилността (планови документи, 
състояние и сигурност на трафика, достъпност на 
услугите, публичен транспорт) както за пътнически 
така и за товарния транспорт в градските райони; 

 Да се подготви списък със съществуващите 
проблеми, необходими услуги и възможности, 
свързани с градския транспорт и мобилност 
(достъпност до услуги, сигурност на трафика, защита 
на климата, модели и гъвкавост при очаквани и 
неочаквани събития); 

 Да се придобие по-добро разбиране относно 
нуждите в процеса на планирането; 

 Да се идентифицира наличността, достъпността и 
качеството на данните; 

 Да се подготви базов анализ, за идентификация и 
приоритет на ключовите проблеми, към които да 
бъде насочен планът; 
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ЗАДАЧИ 

 Да се идентифицират и анализират ключовите 
планови документи, процедури и политики, 
свързани с вашия местен процес на планиране. 
Процесът на планиране може да се изгради върху 
налични планове и стратегии. 

 Да се идентифицират всички налични данни и даде 
оценка на тяхното качество и достъпност по 
изпълнението на вашия план за устойчива градска 
мобилност. Винаги имайте предвид изискванията за 
данните (изграждане на сценарий, избор на мерки и 
мониторинг). 

 Да се намерят наличните данни и се синтезира 
тяхното съдържание, набиране на допълнителна 
информация, която да запълни празнините във 
вашите данни. Данните могат да бъдат синтезирани 
чрез разнообразни методи. Тенденциите при 
пешеходците може да бъдат определени чрез 
преброяване на ключови места в града или чрез 
проучване на домакинствата (методът е използван 
от град Йорк, Великобритания). Изборът на метода 
зависи от наличните източници, големината на 
града и дали извадката е представителна. 

 Градове, в които липсва достатъчно информация е 
необходимо да се набере минимум данни за 
градския транспорт и мобилност. Тези данни трябва 
да съответстват на местния контекст по начин, който 
дава възможност за честен анализ на ситуацията; 

 Да се изберат подходящи индикатори, които 
описват състоянието на транспорта и мобилността 
във вашия град, фокусирани върху основните цели 
на политиките (да се избегне трупането на излишни 
данни). Ако ключовата цел е да се подобри 
безопасността, се изискват ясни данни за броя и 
степента на сериозност на ПТП; желателно е да има 
данни за това, до каква степен участниците в 
движението са изложени на инциденти (как се 
изменя броят на пешеходците пострадали при 
пътни инциденти). 

 Да се идентифицират възможните очаквани и 
неочаквани събития, които биха изисквали 
повишаване на гъвкавостта на градската 
транспортна система. Събития, които могат да 
повлияят на дългосрочните решения, трябва да се 
имат предвид в процеса на планиране. 
Краткосрочните събития е необходимо да се 
предвидят в оперативните планове. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 Съвместно със заинтересованите лица да се 
подготви базов анализ за идентифициране и 
приоритизиране на ключовите проблеми, които да 
бъдат разгледани във вашия план. Необходими са 
точни количествени данни за състоянието на 
мобилността и транспорта. 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се привлекат хора с експертни познания и да се 
изследва вътрешният  поглед към документите по 
секторните политики; 

 Да се осигурят данни както за дотъпността на 
услугите, така и за трафика (брой транспортни 
средства на единица разстояние). Основна  цел на 
вашия план за устойчива градска мобилност може 
да бъде намаляване на трафика. 

 
ВРЕМЕВИ РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Започнете от самото начало. Изводите от тази 
задача са важна входяща информация за 
изграждане на сценарии и за целия процес на 
планиране. 

 
 

КОНТРОЛ 

 
Определени са подходящите индикатори за 
описване на текущата ситуация. 

 
Обработени са наличните данни, 
предоставени от заиннтересованите лица. 
(Ако нямате достатъчно информация 
използвайте съществу-ващите и направете 
план как да попълните празнините). 

 
Завършен е анализът, по който може 
да се измери напредъкът. 

 
Ключовите проблеми на плана за 
устойчива градска мобилност са 
подредени по важност. 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Англия: Местен транспортен план - ръководство за 
определяне на цели и установяване на проблеми и 
предизвикателства 
 
Английският наръчник за „Местен транспортен план“ 
приема, че всеки градски район има редица 
специфични нужди от гледна точка на анализа на 
текущата ситуация. В същото време предоставя 
съвети, какви мерки са необходими да бъдат взети 
под внимание при изпълнение на тази задача: 
 
Изясняване на целите 
Англия очаква областните власти да създадат местен 
транспортен план при пълно съобразяване с 
националните и регионални цели и 
предизвикателства. Местните цели следва да бъдат 
под формата на желани резултати и да надхвърлят 
транспортните нужди към по-широки приоритети и 
стратегиите за устойчива местна общност. 
Транспортът е жизнено важен, хората да имат достъп 
до ключови услуги.  
Уточняването на целите на местния транспортен план 
е важна първа стъпка, за приоритизиране на 
транспортните мерки, които ще се проведат. 
Поставянето на целите осигурява съгласуваност на 
плана.  
След като определите главните цели, е необходимо 
да изберете индикатори за изпълнение и на 
специфичните цели, което ще позволи напредъкът в 
посока на главните цели. 
 
Уточняване на проблемите/предизвикателствата 
След определяне на главните цели, местните 
транспортни планове трябва да обърнат внимание на 
специфичните предизвикателства или проблеми, 
които са свърани с тези цели. 
Всяка местна власт е изправена пред уникални 
предизвикателства. Разбирането на текущите и 
бъдещите транспортни проблеми и как те се вписват 
в общия дневен ред на общността, ще бъде 
кардинално важно за местния транспортен план. 
Особенностите и начините за справяне с тях може да 
са свързани не само с възможни промени в 
транспортните услуги. Необходимо е да се осигури 
най-добрият начин на прилагане на съществуващите 
услуги и инфраструктура.  
 
 

 

 
 
 
 
 

Властите трябва да идентифицират проблемите и 
приоритетите на базата на ясни доказателства и 
данни: 
 

 Демографски и социално-икономически тенденции; 

 Проблеми на околната среда; 

 Икономически тенденции; 

 Капацитет на съществуващата транспортна 
инфраструктура; 

 Модели на пътуване и тарифи; 

 Свързаност на съществуващите мрежи; 

 Потребителско мнение; 
 

Властите трябва да използват наличните данни не 
само за да идентифицират предизвикателствата, но и 
да преценят към кои приоритети да се насочат в 
рамките на действие на плана. Чрез прецизно 
анализиране на местните транспортни проблеми и 
предизвикателства, ще бъде по-лесно да се 
идентифицират възможности и да се открият 
иновативни решения. Съществуват инструменти като 
Accession (софтуер за планиране на достъпността), 
които са от полза при идентифицирането на нуждите 
в един район. 
 
Източник: Department for Transport, Guidance on Local 
Transport Plans, July 2009: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2011050910
1621/http:/www.dft.gov.uk/adobepdf/165237/ltpguida

nce.pdf / 
 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Ръководство за индикатори за устойчив транспорт и 
планиране 
Проект DISTILLATE, Великобритания – Подобрени 
индикатори за устойчив транспорт и планиране, 
избор и употреба 
www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/reports.
php 
 
Методология за базов преглед 
Проект „BUSTRIP“ 2007 - Устойчиво придвижване, 
ръководство по създаване на планове за устойчив 
градски транспорт 
www.movingsustainably.net/ 
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ПРИМЕРИ 
ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ: АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО 
СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНА ЗА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА 
НА РЕГИОН ХЕЛЗИНКИ, 2011 
Планът за транспортната система на регион Хелзинки 
(HLJ 2011) е дългосрочен стратегически план, който 
разглежда цялостната транспортната система. 
Подготовката на плана започва със задълбочен 
анализ на средата в район Хелзинки (население, 
заетост и т.н.), състоянието на транспортната система 
и навиците за пътуване на хората, а също така и 
влиянието на трафика върху околната среда. 
Анализът е допълнен с проучвания на трафика и 
няколко други изследвания. Въз основа на 
резултатите са идентифицирани най-главните 
предизвикателства пред развитието на транспортната 
система. 
За повече подробности виж анекс С. 
 
ТУРКУ, ФИНЛАНДИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСНОВЕН 
ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТ BUSTRIP 
Град Турку осъществи самооценка и преглед, който 
подпомагнаха местните експерти по планиране да 
получат по-добро разбиране на ситуацията в града и 
предстоящите предизвикателства. Местен екип 
набра, обедени и извлече  заключения за базовите 
данни от наличните източници. Екипът създаде 
доклад за самооценка от 108 страници, резюмиран в 
17 за вътрешна комуникация и разпространение на 
резултатите сред местните жители и медиите. 
Докладът е предоставен и на външен екип, който 
описва предизвикателствата пред мобилността в град 
Турку. 
 
ДЕЙНОСТ 3.2 РАЗРАБОТВАНЕ НА СЦЕНАРИИ 
ОБОСНОВКА 
Сценариите подпомагат местните заинтересовани 
лица да разберат по-добре възможните комбинирани 
въздействия, мерки които се дискутират в плана за 
устойчива градска мобилност. Чрез илюстриране на 
различни бъдещи ситуации те могат да направят 
независима оценка на последиците от текущите 
тенденции, и новите политики. Изследването на 
ефектите от тези различни сценарии ще ви даде 
възможност да определите реалистични индикатори 
за резултатите. 

 
 
 

 
 

 
 
 
ЦЕЛИ 
 

 Да се разработят алтернативни сценарии, които 
позволяват дискусия относно комплексните 
стратегии за бъдещо развитие; 

 Да се стимулира дискусия върху алтернативите за 
политики и техните въздействия; 

 Да се достигне до широко приемане на стратегиите, 
което да се съхрани при изпълнението; 

 
ЗАДАЧИ 

 Да се опишат различни сценарии, като се използват 
качествени и количествени методи: 
°° Сценарий, при който дейностите, които вече са 

програмирани, са приложени; 
°° Сценарий, при който са избрани алтернативни 

политики и мерки; 

 Да се оценят взаимните зависимости между 
секторните тенденции: транспорт, земеползване, 
околна среда, икономическо развитие, демография 
и др. Да се идентифицират синергиите, потенциалът 
за интеграция, както и негативните ефекти от 
секторните тенденции. Пример за засилен ефект би 
бил употребата на по-екологични транспортни 
средства от публичния транспорт, което ще 
допринесе за намаляване на вредните емисии в 
местата със задръствания. Негативен ефект може да 
бъде въвеждането на нови места за паркиране, 
което може да доведе до нови задръствания, 
вместо да намали автомобилния трафик. 

 Да се отчете гъвкавостта на транспортната система 
спрямо очаквани и неочаквани събития; 

 Да се използват подходящи техники, като 
моделиране или количествен анализ, базиран 
върху експертни оценки или предходни резултати, 
за да се подкрепи разработването и оценяването на 
сценарии. Да се използват техники на моделиране, 
които съовтестват на инструментите на политиките 
в плана, етапът на развитие на плана, както и 
размера и географския контекст на региона. Да се 
прегледат ефективните решения: комплексните 
модели обичайно генерират по-точни прогнози и са 
оправдани за ситуации, където потенциалните 
ползи от плана са големи; 

 Да се определи коя стратегия обслужва визията; 
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 Да се стимулира дискусия сред заинтересованите 
лица относно  алтернативните политики и техните 
въздействия; 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се приложат стратегии за привличане на 
заинтересованите лица към разработването на 
сценарии, така че те да ги приемат и припознаят 
като свои и това да се запази в етапа на 
осъществяването. 

 Да се разработи сценарий на бездействието, в който 
се описва какво ще се случи в бъдеще, ако нищо не 
бъде направено. Това ще даде допълнителни 
аргументи в дискусията; 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Анализ на ситуацията; 

 Разработването на сценарии съпровожда 
развитието на обща визия (Дейност 4.3), предмети 
(Дейност 5.1) и цели (Дейност 5.2); 

 

КОНТРОЛ 

 
Съставен сценарий на бездействието 
(количествени и качествени методи). 

 
Съставени сценарии при които наличните 
планове са осъществени. 

 
Съставени сценарии с различни алтернативи 
на политиките. Изберете сценарий, който 
обслужва визията по най-ефективен и 
ефикасен начин. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Приложени подходящи техники, които 
подкрепят разработването и оценката на 
сценарии. 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Интернет страница „Ръководство по транспортни 
анализи“, webTAG (DfT, Uk) 
Източникът предоставя детайлно ръководство за 
оценка на транспортни проекти и съвети за поставяне 
на обхвата и осъществяване на транспортни 
изследвания – полезна информация за разработване 
на сценарии. 
Източник: www.dft.gov.uk/webtag/ 
 
PROSPECTS – Методическо ръководство 
Основната задача на PROSPECTS (2002-2003) е да 
предостави на градовете ръководството, от което те 
се нуждаят, за да формират оптимално земеползване 
и транспортни стратегии, с които да бъде посрещнато 
предизвикателството на устойчивостта. 
Методическото ръководство е предназначено за 
професионалисти. То дава информация как да се 
предвидят въздействията. Една глава е посветена на 
техниките за визуализация. 
www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-
projects/prospects-2000.html 
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ПРЕГЛЕД НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Не е задължително транспортните модели да 
бъдат най-правилното решение за анализиране 
на сценариите. Те изискват време, ресурси и 
данни, които  да бъдат структурирани и 
използвани.  Затова, ако условията не са 
подходящи, това ще доведе до загуба на време и 
пари. Качествените или по-опростените 
количествени техники може да бъдат 
препоръчителни. Въпреки това трябва да се 
помни, че добре изграденият модел ще доведе до 
по-надеждни отговори. Изграждането на 
политики върху недобре разработени         

 
 

Съществуват инструменти и техники за 
изпълнение, които подкрепят развитието и 
оценката на сценарии. Транспортните модели са 
насочени към представяне на взаимодействията 
между търсенето и предлагането на транспортни 
услуги, за предвиждане и сравняване (т.е. бъдещи 
сценарии). Качествените оценки на вероятните 
ефекти от тестваните мерки за мобилност и 
решения в сходен градски контекст може да бъдат 
използвани за по-малки непосредствени 
приложения. 
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оценъчни методологии (с цел да се спестят пари и 
време) във фазата на разработката, може да 
доведе до изразходване на повече финансови 
средства, особено когато става дума за 
инфраструктура. 
Транспортните модели могат да бъдат различени 
според техните оперативни възможности: 

 Едномодални модели: разглежда се само един 
начин на придвижване, като се набляга на 
изборът на маршрут; 

 Мултимодални модели: разглеждат се 
множество методи за транспорт (частни коли, 
публичен транспорт, велосипеди и др.); 
Моделираните взаимодействия са лимитирани 
до съревнованието за използване на общата 
мрежа (лични автомобили и автобуси, 
пътуващи по едни и същи пътища). 

Изпълнение в четири стъпки: цялостно нарастване 
на търсенето на транспортни услуги и изборът 
между алтернативните транспортни начини се 
оценява и реализира вътрешно.  

 
 
Промените на местата, където възниква търсенето 
(домакинствата) и погасяването му (работните 
места) се моделира външно. 
Интегрирани модели за транспорт и 
земеползване. В допълнение към възможностите 
на изпълнението в четири стъпки се взема под 
внимание и обратната връзка, между 
транспортната система и потребителите. 
Модификациите са външно реализирани. 
Микросимулиращи модели: бърза симулация на 
всяко едно транспортно средство, като се взимат 
под внимание: поведенческите елементи, 
инфраструктурния план и нивото на задръствания. 
Изборът на най-подходящ транспортен модел 
изисква да се оценят множество аспекти като: към 
кои проблеми да се насочим, мащаба на 
политиките спрямо околната среда, степента на 
прецизност и нивото на детайлност на очакваните 
резултати, наличието на данни и ресурси за 
развитието му. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел/обхват Инструменти за изпълнение 

Земеползване и пространствено планиране (стратегически 
планове, планове за устойчива градска мобилност 
 

* 
Интегрирани модели за транспорт 
и земеползване 

* Реализация в четири стъпки 

Градско транспортно планиране (ПУГМ, планове за трафика) 

* 
Интегрирани модели за транспорт 
и земеползване 

* Реализация в четири стъпки 
* Мултимодални модели 

Планиране на публичните транспортни услуги (планиране на 
маршрути, честота, таксуване) 

* 
Едномодални модели 

Изследване на приложимостта (прогнозен трафик по 
новоизградена високоскоростна пътна инфраструктура) 

* 
Едномодални модели 

Дизайн (дизайн на кръгово кръстовище) * Модели за микросимулация 
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ПРИМЕРИ 
ЗАПАДЕН ЙОРКШИР, АНГЛИЯ: СЦЕНАРИИ В 
МЕСТНИЯ ТРАНСПОРТЕН ПЛАН 
Местния транспортен план (МТП) 2006-2011 е 
използван Стратегическият транспортен модел (СТМ) 
на Западен Йоркшир с цел да се предвидят 
резултатите от възможните сценарии. СТМ взема под 
внимание прогнозните бъдещи промени в 
населението, притежаваните коли, заетостта, цената 
на горивото и нарастването на домакинствата. Тези 
фактори са приложени на глобално ниво или по зони, 
където е подходящо. 
Всеки сценарий представлява различна комбинация 
от капиталови схеми и политически подходи. 
Наличните данни от СТМ са използвани като 
помощни резултати, които позволяват оценка на 
изпълнението.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Анализът показва, че за да се управлява нарастването 
на трафика и задръстванията, и да се осигури 
необходимата икономическа конкурентоспособност, 
транспортната стратегия трябва да се стреми към 
максимална употреба на наличната инфраструктура и 
развитието на алтернативни методи на придвижване 

спрямо автомобилите. Стратегията включва 

големи инвестиции в публичния транспорт, 

както и мерки за управление в търсенето на 

транспортни услуги. 

 

Източник:  PILOT manual 2007 – пълна версия: 

www.pilot-transport.org/index.php?id=48 

 

West Yorkshire Local Transport Plan: 

www.wyltp.com/currentplan 
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Интегрираните мултимодални тренспортни и 
земеползващи модели, от една страна, и 
микросимулационните модели, от друга, 
представляват двете крайни точка в най-често 
използваните инструменти за моделиране при 
градското транспортно планиране. 
Транспортните и земеползващите интегрирани 
модели са най-обширните и мощни инструменти за 
стратегическо градско планиране. Особено когато 
става дума за дългосрочно планиране. Те позволяват 
оценка на взаимодействието между една 
транспортна, социално-икономическа и 
териториална система, в рамките на стратегическото 
планиране на политиките и транспортните 
инвестиции. Могат да се адаптират към съвсем 
различни приложения от гледна точка на пазарните 
и икономическите сегменти, транспортните начини и 
системата за зониране. От друга страна, 
микросимулационните модели могат да 
възпроизведат транспортната мобилност в 
определен мащаб, детайлно описание на 
геометричните характеристики на пътната мрежа 
(ширина на пътя, брой платна, диаметър на 
кръговите кръстовища и 

 
др.). Симулацията на търсенето на трафик за 
определен период, позволява на модела да 
изчисли времето за чакане на кръстовище, 
местата за обратен завой и др. Този модел е от 
важно значение при оценката на детайлни 
решения за планиране в ограничени места от 
градската мрежа. 
Междувременно двата модела (едномодален и 
мултимодален) са използват за решаване на 
проблеми свързани с движението по пътищата и 
да предскажат обема на търсене. Мерки като 
строителство на нови пътища или поставянето на 
ограничения на трафика са типични за 
едномодалните модели. 
Моделите в четири стъпки разширяват обхвата на 
анализа и позволява да се изследват по-широк 
кръг политики, включително стойност на 
градските пътища, обществени транспортни 
политики, трафик на публичния транспорт, 
схемите за паркиране и пътуване, допълнителни 
транспортни алтернативи (нова трамвайна линия). 
 
Източник: TRT TRASPORTI E TERRITORIO, Simone 
Bosetti, Patrizia Malgieri, Cosimo Chiffi 
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САРАГОСА, ИСПАНИЯ: СЦЕНАРИИ ЗА ГРАДСКА 
МОБИЛНОСТ В ПЛАНА ЗА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ 
Сарагоса създаде интегриран план за мобилност, 
целящ нарастващата употреба на публичен 
транспорт, както и индивидуална мобилност 
незамърсяваща околната среда. Един от сценариите е 
базиран върху подземния железопътен и трамваен 
транспорт. Друг сценарий се отнася за пешеходните 
зони, интермодалните станции, управление на 
местата за паркиране, интегрираната продажба на 
билети, велосипедите и качеството на услугите. В 
сценария за интегрирана продажба на билети 
въздействието е оценено от гледна точка на 
потребителите, операторите и администрациите. 
Сценариите са предназначени да се даде отговор на 
въпроси какви действия трябва да се предприемат в 

рамките на плана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Парма, Италия: Сценарий за развитие 
През 2005 г. Община Парма дава началото на 
интегриран градски транспорт и процес на планиране 
на земеползването чрез план за градска мобилност 
(подобен на плана за устойчива градска мобилност), 
план за градския трафик и план относно 
земеползването. Съставянето на двата транспортни 
плана, насърчава местната власт да изследва 
връзките между краткосрочните дейности и 
политиките за управление на търсенето, както и 
инфраструктурните проекти. 
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Създайте обща 
визия 

                
                  

                  
    

 4.1 
Създайте обща визия за 
мобилност 

   
 

                  
    

 4.2 
Активно информирайте 
обществеността 

    
    

                        
                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                        

 
 

Готови сте да започнете с основните стъпки в 
развитието на един план за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ). Създаването на обща визия е 
важен момент на всеки ПУГМ. Предоставя базата за 
всички следващи стъпки, чрез които ще се дефинират 
конкретни цели и мерки. Визията може да бъде 
водещ елемент, ако е широко приета от местните 
граждани, а това е изключително важно да се създаде 
общопризната визия. 
 

ДЕЙНОСТ 4.1 СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ВИЗИЯ ЗА 
МОБИЛНОСТ 
 
ОБОСНОВКА 
 

В какъв град искаме да живеем? Как ще се различава 
той от другите градове? Това са основните въпроси, 
на които трябва да се отговори чрез процеса на 
създаване на визия, в който участват всички 
заинтересовани лица. Визията дава качествено 
описание на желаното градско бъдеще и служи да 
ръководи създаването на подходящи планови мерки. 
Необходимо е транспортът и мобилността да се 
поставят в по-широкия контекст на градското и 
общественото  развитие. Визията трябва да бъде 
подготвена, като се взимат под внимание всички 
засегнати политически перспективи, особено 
главната политическа рамка (например, Дневен ред  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
21, стратегически план), градското и 
пространственото планиране,икономическото 
развитие, околната среда, социалното включване, 
равенството между половете, здравето и 
безопасността. 
Планът за устойчива градска мобилност трябва да се 
основава на дългосрочната визия за развитие на 
транспорта и мобилността за цялата градска 
агломерация,  която покрива всички начини на 
придвижване: обществен и частен, пътнически и 
товарен, моторизиран и немоторизиран, движение 
или паркиране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ 

 Да се постигне съгласие между заинтересованите 
лица относно общата визия. Да се създаде 
дългосрочна цел за развитие на транспорта и 
мобилността в градската агломерация като водещ 
елемент на плановия процес; 

 Да се засили местната идентичност и колективното 
признаване на визията; 

 Да се изясни политическата ценност на плана за 
устойчива градска мобилност и да се осигури 
ангажираността на ключовите лица и вземащите 
решения; 

 Да се разшири перспективата, като се погледне 
извън транспорта и мобилността (качеството на 
живота, здравето и земеползването); 
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Да се определят приоритетите и да се даде посока на 
бъдещото взимане на решения; 
 

ЗАДАЧИ 

 Да се формира представителна група, която 
да развие визията (виж по-долу „Комитета за 
визията“); 

 Да се създаде и предостави на 
заинтересованите лица базисна информация 
(за политиките и резултатите от анализа); 

 Да се подготвят и осъществят семинари и 
срещи със заинтересованите лица (различни 
формати и мащаби – виж Дейност 2.3); 

 Да се създаде първи вариант на визията и да 
се дискутира със заинтересованите лица; 

 Да се публикува визията в леснодостъпна и 
разбираема форма; 

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
Формиране на Комитет за визията 
Една от първите стъпки в процеса е да се установи 
кой трябва да бъде включен в разработването на 
визията. Това означава да се идентифицират 
релевантните заинтересовани лица, които трябва да 
бъдат консултирани относно разработването на 
визията. Трябва да се формира група, която във 
Великобритания наричат Комитет за визията. 
Трябва да включва: 

 Регионални партньори; 

 Местни власти – включително в сферата на 
здравеопазването и икономическото развитие; 

 Транспортни доставчици; 

 Фирми; 

 Потребители на транспортни услуги; 

 Институции; 

 Жители; 
Важно е групата да бъде представителна за всички 
заинтересовани лица. Има по-голяма вероятност 
визията да бъде приета и да бъде ефективна, ако тя е 
създадена в партньорство с всички заинтересовани 
лица, включени в плановия процес. 
Създаването на визията включва и гражданите. В 
зависимост от местния контекст и културата на 
планиране това може да се окаже трудно начинание.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

В този случай гражданите трябва да бъдат активно 
информирани (виж Дейност 4.2 Активно 
информирайте обществеността). 
Източник: PILOT manual 2007 full version:  
www.pilot-шransport.org/index.php?id=48 

 

ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Активно включване на гражданите в 
разработването на визията чрез срещи и семинари. 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Надграждане на Дейност 3.1: Подгответе 
анализ на проблемите и възможности и 
Дейност: 3.2 Разработете сценарии; 

 Подготовка за създаване на визия – няколко 
месеца. Осъществяване в рамките на 
няколко седмици. 

 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 

 
Формиран Комитет за визията; 

 
Създадена първа версия на визията; 

 
Първата версия дискутирана със 
заинтересованите лица; 

 
Постигнато съгласие относно финалната 
редакция на визията; 

 
Визията публикувана в лесноразбираема и 
атрактивна форма; 
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ПРИМЕРИ 
КЕЙМБРИДЖШИР, АНГЛИЯ 
„Да създадем общности, в които хората искат да 
живеят и работят сега и в бъдеще”. Визията на 
Кеймбриджшир е да бъде област със силни и 
перспективни общности. Подкрепени от отлични 
публични услуги, където хората могат да разгърнат 
своя потенциал, да живеят по-дълго и по-
здравословно, и да влияят върху взимането на 
решения. Местният транспортен план подкрепя тази 
визия и ще допринесе за осъществяването й. 
Източник: Cambridgeshire Local Transport Plan 2011 – 
2026, Policies and Strategy, 
 www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/81A57E02-
48D8-4C24-862FB42A900F70D8/0/LTP3Policiesand 
Strategy.pdf 
 
ЛИЛ, ФРАНЦИЯ 
В Лил процесът на градско планиране започва след 
„Голямо движение за градско възстановяване“ през 
90-те години на миналия век. Значителни инвестиции 
се насочват към решаването на проблемите за 
възстановяване на земята в Рубе и Туркоан. В същото 
време терминалът на високоскоростния влак TGV 
(първоначално планиран извън градския център)  
дава възможност за създаването на напълно нов 
квартал „Юралил“. Квартала служи като транспортен 
възел на публичния транспорт на международно, 
национално, регионално и местно ниво. Той не е част 
от подробния местен транспортен план. 
Тези събития създават рамката за визия на град, 
който е икономически силен и с международен и 
европейски профил. Създаването на привлекателен 
град е сред основните цели. Съпроводено е с добре 
разработената визия за възобновяването на 
публичните пространства (основно местата на 
трафика). 
Един от възникналите стратегическите въпроси е, коя 
опция на развитие да се приеме: доизграждане на 
метрополитена или доразвитие на надземния 
публичен транспорт (автобуси и трамваи).  Градът 
избира втората опция, използвайки развитието на 
надземния транспорт като средство за 
преструктуриране, нов дизайн и преразпределение 
на обществените пространства. В тази връзка са 
представени концепции като „висококачествени 
автобусни линии” и комбинирани влакове-трамваи.  
Източник: PILOT manual 2007 full version: www.pilot-
transport.org/index.php?id=48 

 

 
 

 
 
 
 

ГЕНТ, БЕЛГИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА 
МОБИЛНОСТТА ПО МЕТОДА „ОТДОЛУ НАГОРЕ” 
Развитие на нови подходи за промяна в градската 
мобилност, обществените пространства и мисленето 
на гражданите с цел Гент да се превърне в по-
приятен град за техните деца през 2050 г. Това е 
целта на “Transition Arena”, група от 25 творчески 
настроени граждани от различни социални групи, 
включително млади предприемачи, архитекти и 
експерти в транспорта. 

 

БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПРЕВОЗ 
НА ТОВАРИ В РЕГИОНА НА СТОЛИЦАТА 
Първата версия на такъв план вече се дискутира. В 
основата на плана стои фактът, че 30% от градския 
парников ефект идват от товарните превози. 
Основната визия на плана е към 2020г. да се постигне 
по-интелигентна и устойчива верига на доставки в 
региона на Брюксел. Като се осигури възможност 
всички да спечелят от новата ситуация. Един от 
стълбовете на процеса за създаването на визията за 
подобрени градски доставки е работата в 
партньорство. 
Тази визия съдържа три основни точки: 

 Лимитиране и оптимизиране на товарните 
превози от и към града; 

 Иницииране на използването на воден и жп 
транспорт и изминаване на последната градска 
миля със „зелени” товарни автомобили; 

 Улесняване на действията на компаниите 
превозвачи; 

Целта е към 2050 г. да се елиминират парниковите 
емисии, предизвикани от товарните превози и 
намаляване на движението на товарните автомобили 
с 30%. 
Източник: Bruxellesmobilite, 2012: Plan Strategique 
pour le transport de marchandises en region de 
Bruxelles-Capitale – Projet de plan, Bruxellesmobilite, 
Bruxelles, 2012 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-
mobilite-dedemain/plan-transport-de-marchandises 
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ДЕЙНОСТ 4.2 АКТИВНО ИНФОРМИРАЙТЕ 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 
ОБОСНОВКА 
Общата визия е начална точка за развитие на 
конкретните дейности. Резултатите от плановия 
процес за устойчива градска мобилност могат да 
бъдат успешни само при условие, че гражданите 
разбират и подкрепят визията. Не винаги е възможно 
директно да се привлекат гражданите към 
изграждането на визията. (Дейност: 4.1) Те трябва да 
бъдат активно информирани относно процеса и 
неговите резултати. Това ще помогне при 
осигуряването на широко приемане на визията. 
 
ЦЕЛИ 

 Да се създаде обществено признаване на плана за 
устойчива градска мобилност; 

 Да се осигурят възможности за гражданите да 
изразят мнението си, в случай, че не са доволни от 
визията; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧИ 

 Активно да се предоставят факти за плановия 
процес и информация за резултатите от главните 
стъпки; 

 Да се избегне потайността и монополизирането;  

 Да се използват публични обсъждания и публично 
да се оповестяват протоколите от срещите със 
заинтересованите лица, за да се гарантира 
прозрачност; 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Да се осъществят допитвания за мнението на 
гражданите, които показват тенденциите и 
предоставят на властите доводи за техните 
решения; 

 Да се привлекат медиите (местна преса, радио, 
телевизия); 

 Да се образоват и информират гражданите и 
другите заинтересовани лица относно проблемите 
на устойчивата градска мобилност чрез рекламни 
кампании; 

 Да се разпространяват широко сред обществеността 
всякакви документи, свързани с визията; 

 

ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ ИЗИКВАНИЯ 

 Гражданите да бъдат включени директно в 
изграждането на визията чрез интерактивни 
инструменти (виж Дейност: 4.1); 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Надграждане на Дейност 3.1 Подготовка на анализ 
на проблемите и възможностите и 3.2 Развитие на 
сценарии 

 Успоредно с Дейност 4.1 Развитие на обща визия за 
мобилност 

 

КОНТРОЛ 

 
Публично оповестени протоколи от срещите 
със заинтересованите лица; 

 
Интересни информационни материали за 
процеса на създаване на визията и неговите 
резултати – създадени и разпространени; 

 
Привлечени медии; 

 

ПРИМЕРИ 
ЛИЛ, ФРАНЦИЯ: ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
Лил може да се приеме като типичен пример как се 
привличат заинтересовани лица и граждани във 
Франция. През 2000 г. в агломерацията на Лил, която 
днес обединява 85 общини, е приет първият План за 
градското движение (равнозначен на план за 
устойчива градска мобилност). Преди приемането му 
се установяват няколко тематични работни групи, 
включващи заинтересовани лица и релевантни 
власти (представители на държавната и общинската 
власт, търговската камара). Широката общественост е  
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привлечена чрез организирането на форум, както и 
установяването на т.нар. „Вторници на плана за 
мобилността”. По времето на тези отворени за 
посещения дебати, широката общественост и 
различни организации имат възможност да 
дискутират различни теми и части от плана с 
представители на властите на ниво агломерация. 
Финалната версия на плана е приета след публично 
допитване, изисквано от закона. 
 
Източник: Rupprecht Consult based on Communaute 
Urbaine Lille Metropole, PDU, June 2003; Communaute 
Urbaine Lille Metropole, Projet de PDU, April 2009; 
www.lillemetropole.fr 
 
ВАЛДЕМОРО, ИСПАНИЯ: ИНФОРМИРАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
Община Валдеморо разработва план за устойчива 
градска мобилност (Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible) с информационна кампания и изложба 
„Всяка стъпка е важна. Елате да видите” с цел 
информиране на обществеността. Изложбата и 
информационните събития започват едновременно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

КОПРИВНИЦА, ХЪРВАТСКА: НЕПРЕКЪСНАТО 
ОБЩЕСТВЕН АНГАЖИМЕНТ И ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА 
СЕ ПОДДЪРЖА ОБЩЕСТВЕНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ПОДКРЕПА 
Копривница прилага разнообразни мерки за 
устойчива градско мобилност. Градът поставя акцент 
върху ангажирането и информирането на гражданите 
относно изпълнението на дейностите. За да 
поддържа подкрепата от страна на гражданите и 
политиците, организира и отразява чрез медийте 
събития, като „Големия годишен велосипеден 
фестивал“. Едно от най-ефективните послания, 
отразено от медиите, е как политиците карат своите 
велосипеди. 
За повече информация виж: Анекс С. 
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Поставете 
приоритети и 

измерими цели 

              
                  
                  
                  
                  
     

5.1 
Определете приоритетите за 
мобилност 

     
     

                  
     

5.2 Определете изпълними цели      
           
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
 

Визията е важно качествено описание на желаното 
бъдеще. Това само по себе не е достатъчно. Визията 
трябва бъде уточнена от конкретни цели, които 
посочват типа на желаната промяна. Накрая, тези 
промени също трябва да бъдат измерими. Това 
изисква избор на добре обмислен набор от цели, 
които са насочени към избрани области (показатели) 
 
ДЕЙНОСТ 5.1: ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 
МОБИЛНОСТ 
ОБОСНОВКА 
Определянето на цели означава, описвайки какви 
социални, екологични или икономически подобрения 
са необходими, да се каже точно какво трябва да 
бъде "намаленено", "увеличено" или "поддържано". 
Целите са по-високо ниво намерения от Плана за 
устойчива градска мобилност  (например намаляване 
на задръстванията, причинени от автомобили), 
докато мерките (например изграждане на трамвайна 
линия), са средствата за постигането им. Това 
контрастира с подхода на планиране, който се 
фокусира върху предоставянето на схеми и 
инфраструктура, без позоваване на цели от по-високо 
ниво. 
Определянето на целите ще осигури фокус и 
структура между развитието на визията (Дейност 4.1 
и 4.2) и определянето на цели (Дейност 5.2). 
Участието на заинтересованите страни продължава  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
да е задължително, за да се осигури приемане на 
идентифицираните приоритети за мобилност. 

 

 
 
 

ЦЕЛИ 
• На базата на общата визия посочете какво трябва 

да постигне Планът за устойчива градска 
мобилност. 

• Формулирайте ясни и измерими приоритети 
(връщайки се към събирането на данни - да се 
гарантира, че данните се събират с необходимата 
точност, така че може да се измери напредъка при 
постигането на целите). 

 

ЗАДАЧИ 
• Разработете приоритетите на базата на визията 

чрез анализиране на последиците й върху 
приоритетите. 

• Оценете приоритетите за мобилност заедно с 
ключовите заинтересовани страни. Не всички цели 
са лесни за постигане и затова е необходимо да се 
уточнят най-важните от тях. Подгответе, запазете и 
ги проследявайте в семинари и срещи със 
заинтересованите страни. 

• Договарете набор от приоритети за общите теми, 
които отразяват потребностите на 
заинтересованите страни и гражданите в градската 
агломерация (виж примера по-долу). 

 

 
 

СТЪПКИ И ДЕЙНОСТИ – ФАЗА 2: РАЦИОНАЛНО И  
ПРОЗРАЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

 Устойчиви 
планове за градска  
мобилност 
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ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ 
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• Определете ясни и измерими приоритети, които 
помогат да се ориентирате за избора на мерки. 
Посочете какво трябва да се постигне и кога. 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Изграждане на базата на визията (Стъпка 4). 
• Разработване в продължение на няколко месеца. 
 

КОНТРОЛ 

 
Прегледана е визията за насочване 
разработването на приоритетите. 

 
Разработен проект на приоритетите 

 
Обсъден проект на приоритетите с 
основните заинтересовани страни. 

 
Финализиран окончателен проект на 
приоритетите. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Transport Analysis Guidance Website – WebTAG (DfT) 
WebTAG предлага специален раздел по темата за, 
отнасяща се за приоритетите на правителството на 
Обединеното кралство за транспорта; местни и 
регионални приоритети; приоритети и цели, както и 
проблеми. 
Web  link:  www.dft.gov.uk/webtag/documents/project-
manager/unit2.2.php 
 

ПРИМЕРИ 
ФРАНЦИЯ: ОБЩИ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПУГМ 
Основните приоритети на ПУГМ са да се осигури 
координация между всички видове транспорт, както 
и подкрепа на по-малко замърсяващи и по-енергийно 
ефективни методи. 
За да се постигнат тези приоритети - които са 
резултатите от местен процес - всеки ПУГМ трябва 
поне да разгледа решаване на следните основни 
теми: 

 Подобряването на пътната безопасност и 
безопасността на всички участници в движението, 
чрез, наред с други неща, адекватно споделяне на 
пътното пространство и развитието на Център за 
наблюдение на безопасността по пътищата, най-
малко за пешеходци и велосипедисти. 

 Намаляването на автомобилния трафик. 

 Развитието на обществения транспорт и всички 
други форми на по-малко замърсяващ устойчив 
транспорт, особено ходене и колоездене. 

 Разработването и експлоатацията на градските 
пътища (включително присъединените национални  
 

 

 
 

 
и окръжни пътища), както и прилагането на по-
добро информиране за трафика. 

 Организацията и регламентирането на уличното 
паркиране и обществените паркинги, включително 
Park & Rides, паркингите на гражданите, както и 
временното паркиране на товарните превозни 
средства. 

 Управлението и регулирането на товарния 
транспорт (включително отражението на 
рационализирането му) и мултимодален транспорт. 

 Насърчаването на плановете за пътуване до 
работното място на фирми и публични 
администрации в полза на използването на 
обществения транспорт, съвместно ползване на 
автомобили. 

 Разработването на интегрирана система за 
таксуване за пълния обхват на мобилността, 
паркирането и насърчаването на интермодалността. 

Източник:  Rupprecht  Consult  based  on  “Plans  de  
déplacements urbains PDU – guide”, CERTU, Lyon, 
1996.” 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА 
ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ 
ПЛАНОВЕ (НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ 
ПРИОРИТЕТИ) 
Ръководството UK Local Transport Plan отбелязва пет 
ключови приоритета за развитието на бъдещия 
транспорт на страната: 

 Поддръжка на икономическия растеж 

 Намаляване на въглеродните емисии 

 Насърчаване на равните възможности 

 Да допринася за по-добра безопасност, сигурност 
и здраве 

 Подобряване на качеството на живот и 
здравословна околна среда 

Източник:  Department for Transport (UK): Guidance on 
Local Transport Plans, 2009. 

 

ЗАПАДЕН ЙОРКШИР: ПРИОРИТЕТИ НА МЕСТНИЯ 
ТРАНСПОРТЕН ПЛАН 
Приоритетите на Leeds LTP2 във Великобритания са 
разработени в контекста на развиващата се 
дългосрочна визия за транспорта в Западен Йоркшир. 
Те отразяват ресурсите, които вероятно ще бъдат на 
разположение за партньорското изпълнение на 
плана. 
Разработена е цел, отнасяща се до всеки приоритет, 
споделен от всички: 
 
 

 Устойчиви 
планове за градска  
мобилност 
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 Осигуряване на достъпност: Подобряване на 
достъпа до работни места, образование и други 
услуги от ключово значение за всеки. 

 Борба със задръстванията: да се намалят 
закъсненията при движението на хора и стоки. 

 По-безопасни пътища: да се подобри безопасността 
на всички потребители на магистралите. 

 По-добро качество на въздуха: да се ограничат 
транспортните емисиите на  замъркители на 
въздуха, емисиите на парникови газове и шума. 

 Ефективно управление на активи: За да се подобри 
състоянието на транспортната инфраструктура. 

Източник:  Pilot Manual – full version,  
www.pilot-transport.org/index.php?id=48 
 

ДЕЙНОСТ 5.2: ОПРЕДЕЛЕТЕ ИЗПЪЛНИМИ ЦЕЛИ 
Целите представят най-конкретната форма на 
ангажименти в ПУГМ, като посочват желаната степен 
на промяна в рамките на определен период от време. 
Те са необходими, за да се оцени дали приетата 
мярка наистина постига желаните резултати. Целите 
следва да се SMART (конкретни, измерими, 
постижими, реалистични, обвързани със срокове) и се 
отнасят до договорените намерения. Целите са от 
съществено значение за нуждите на мониторинга и 
оценката (Дейност 8.1 Пригответе мониторингови и 
оценителни дейности). Изборът на индикатори 
изисква това да се има в предвид. Поставянето на 
целите осигурява прозрачност и яснота за това какво 
планирате да постигне по отношение на промяна на 
транспорта и мобилността в града. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ЦЕЛИ 
Определяне на набор от цели, които позволяват 
мониторинг на напредъка към постигане на мерките. 
Създаване на ключова отправна точка за оценяване 
на ефикасността и ефективността на мерките. 
 
ЗАДАЧИ 
• Разработете цели, които позволяват мониторинг на 

напредъка към постигането на целите и оценка на 
ефикасността и ефективността на предприетите 
мерки. 

• Включете ключовите заинтересовани страни в 
разработването на количествени и качествени цели. 
Подготовка, реализация и последващи действия с 
индикатор срещи на работната група. 

• Определете SMART цели: конкретни, измерими, 
постижими, реалистични, обвързани със срокове. 

• Приемете и / или разработете показатели, които са 
представителни на поставените цели. 

• Направете проверка за реалността на целите 
(Дейност 5.2) на ранните етапи на разработването 
им. 

• Направете официалното приемане на цели част от 
плана за действие и бюджетния план  
(Дейност 7.2). 
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SMART ЦЕЛИ 
 

 
• (Relevant) Съответстващи - подчертава 
важността на избраните цели, които са 
определени по такъв начин, че водят към 
напредък градската мобилност и подкрепят или са 
в синхрон с други цели. 
• (Time-bound) Обвързанис времето - ключовите 
дати за постигането на целта са ясно дефинирани. 
 
На основата на: BUSTRIP Project 2007, Moving 
sustainably – Guide to Sustainable Urban Transport 
Plans, www.movingsustainably.net/ 
 
 

 
 

 

• (Specific) Специфични – описани са точно с 
помощта на количествени и / или качествени 
определения, които се разбират от всички 
заинтересовани страни. 
• (Measurable) Измерими - настоящата ситуация е 
измерена и е известна. Налични са ресурси за 
измерване на промените (количествени и 
качествени), които се случват. 
• (Achievable) Постижими – основани са на налични 
технически, оперативни и финансови възможности и 
споразумения / ангажименти, които са сключени 
между заинтересованите страни. 
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ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ЗАДАЧИТЕ 
КОЛКО ЦЕЛИ? 
Националният план за местен транспорт за 
ориентиране UK (второ издание) показва, че: Много е 
вероятно да бъде контра-продуктивно да се включат 
голям брой цели за основните и междинните 
индикатори за резултатите. Като цяло, оптималният 
брой индикатори за ефективен набор от цели 
вероятно е между двадесет и четиридесет, отчасти 
зависейки от размера и характеристиките на плана. 
Това е една обща представа от Великобритания. 
Много експерти, участващи в консултациите на 
ELTISplus обаче заявяват, че работата с по-малко цели 
могат да се окаже по-ефективна в определен 
контекст, особено за "стартиращите градове", които 
не разполагат с голям ресурс или опит, който да 
използват при разработването на План за устойчива 
градска мобилност. 
 
Бъдете реалисти! 
За много градове целите за градския транспорт и 
мобилност отразяват повече пожелателно мислене от 
това, което реално може да се постигне. Това 
очевидно е контрапродуктивно. Въпреки че е добре 
да бъде амбициозни, вие също трябва да прецените 
честно какво може да бъде постигнато с оглед на 
наличните ресурси и опит. Това трябва да бъде 
отразено и в избраните мерките (Стъпка 6). 
 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Използвайте локализирани цели в рамките на 
градската агломерация (такива като центъра на 
града, промишлени или търговски площи, отделни 
квартали и т.н.), за да се отчете различните 
транспортни модели на поведение и възможностите 
за пътуване. 

 Определете диаграма на измененията или 
годишните важни етапи за наблюдение на 
напредъка при постигането на целите. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Разработката на цели трябва да бъде следваща 
стъпка в процеса след определянето на 
приоритетите в  Дейност 5.1. 

 Целите ще дадат възможност да се наблюдава 
промяната във времето и ще позволят да бъде 
оценяван напредъка на плана за устойчива градска 
мобилност (Дейности 8.1 и 10.3). 

 

 
 

 
 
 
 

КОНТРОЛ 

 
Разработване на подходящ набор от цели, 
съответстващи на локалните условия. 

 
Проверката за реалистичност на целите (вж. 
Дейност 5.1) е приключена. 

 
Официално приемане на целите и 
диаграмите  на растежа от страна всички 
заинтересовани страни, като част от плана за 
действие и бюджетния план (Дейност 7.2) 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
DISTILLATE Project, Uk 
Improved  Indicators  for  Sustainable  Transport  and 
Planning. Deliverable C1 Sustainable Transport 
Indicators: Selection and Use 
www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/reports.
php 
 
ПРИМЕРИ 
ТЕОРЕТИЧЕН ПРИМЕР: ЦЕЛ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС 
ЗАДРЪСТВАНИЯТА 
Пример за това може да бъде темата за справяне със 
задръстванията. Целта може да бъде да се намали 
нарастването на трафика в градската агломерация 
през "пиков" период на пътния поток. Целта може да 
бъде да не се надвиши с над 5% ръста на броя 
автомобили, преминаващи през контролна точка 
(някакъв пътен възел или нещо подобно) в градската 
агломерация във временния интервал 7:00-10:00 
(сутрешен период на пиков трафик) в годините от 
2012 до 2017. 
За да се определят реалистични цели, има два 
основни варианта: 
а) Моделиране - това е скъпо и отнема много време; 
б) Да разгледаме това, което другите са били в 
състояние да постигнат с пакети от мерки, подобни 
на тези, които се считат подходящи за собствения 
град. Двата портала - Eltis (www.eltis.org) и Konsult 
databasе (www.konsult.leeds.ac.uk) са полезни 
отправни точки (допълнителни източници за добри 
практики можете да намерите в Дейност 6.1 
Идентифициране на най-ефективните мерки). 
Както е показано в този пример, целите трябва да 
бъдат фокусирани. Те трябва да се основават на 
определен с число измерител и целева година за 
постигане. Те трябва да представят и директно да 
отразяват това, което е било договорено по 
отношение на приоритетите. 
Based on: Pilot Manual 2007 – full version, amended,  
www.pilottransport.org/index.php?id=48 
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КЕМБРИДЖШИР, АНГЛИЯ: ЦЕЛИ И ДИАГРАМИ 
Третият Cambridgeshire местен транспортен план 
(2011 - 2026) определя индикатори и цели, които ще 
бъдат използвани за наблюдение на напредъка в 
изпълнението на стратегията и постигане на 
приоритетите. Индикаторите, избрани да отразяват 
въпросите, които са най-важни за Cambridgeshire, в 
същото време дават възможност за сравнение на 
напредъка спрямо други местни власти в страната. 
Местният транспортен план включва илюстрации, 
които да изяснят връзката между приоритети, цели и 
диаграми за мониторинг. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

LTP 01: ХОРА УБИТИ ИЛИ СЕРИОЗНО РАНЕНИ В 
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 
Предложените от Министерството на транспорта 
през юли 2009 г. национални цели за безопасност по 
пътищата изискват намаляване с 33% на броя на 
жертвите - убити или сериозно ранени до 2020 
година. 
Затова Cambridgeshire зададе първоначалните цели 
за периода до 2012 г. по този показател в 
съответствие с изискванията за това намаление. 
Илюстрацията показва напредъка по този показател 
от 1994 г. насам и първоначалната цел LTP3 за 2012 
година. 
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ИНДИКАТОР LTP: УБИТИ И СЕРИОЗНО РАНЕНИ ПРИ ПТП  В КЕМБРИДЖШИР 
  

Първоначална цел: Не повече от 345 души или сериозно ранени през 2010г. 
 

   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

П
О

С
ТР

А
Д

А
Л

И
               

              
              
              
              
              
              
              

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  

Пострадали LTP1/LTP2 цел Траектория Начална LTP3 цел 
 

Проектна национална цел 
 

    
               
               
               

Източник: Cambridgeshire County Council, Cambridgeshire Local Transport Plan 2011 – 2026, Implementation Plan. 
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Развитието на ефективни пакети от мерки е в 
основата на устойчивото планиране на градската 
мобилност. Само добре подбрани мерки ще 
гарантират постигането на определените приоритети 
и изпълнението на целите. Изборът на мерки трябва 
да се извърши на базата на дискусия с ключовите 
заинтересовани страни, проучен опит от други места с 
подобни политики, гарантиране на ефективното 
използване на финансовите средства и използване 
колкото се може повече на полезни взаимодействия 
между мерките. По същество на този етап се 
определят мерки в отговор на въпросите: какво, как, 
къде и кога? Идентифицирането на мерките (пакети 
от мерки) е важен крайъгълен камък в развитието на 
вашия План за устойчива градска мобилност. 
 
ДЕЙНОСТ 6.1: ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ 
МЕРКИ 
ОБОСНОВКА 
Мерките трябва да допринесат за постигане на 
визията, приоритетите и целите. Наборът от 
възможности трябва реално да се вписва в наличните  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ресурси. Първата стъпка е преглед на възможните 
мерки. Мерките трябва да бъдат разгледани в 
"пакети", а не поотделно, така че да се отчетат 
потенциалните синергии. 

 
ЦЕЛИ 

 Идентифицирайте възможностите за подходящи 
мерки и тяхната интеграция. 

 Направете преглед на различните варианти, които 
допринасят за визията, приоритетите и целите. 

 
ЗАДАЧИ 

 Оценете отново рамките на ресурсите за 
прилагането на мярката. 

 Идентифицирайте възможностите за пакети от 
мерки. 

 Уверете се, че мерките се свързват с приоритетите. 

 Оценете вероятната ефективност на мерките. 
 

ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ЗАДАЧИТЕ 
Политическите предизвикателства в градския 
транспорт и възможните отговори (от проекта 
CIVITAS-Catalist) 
Следващата типология на предизвикателствата пред 
градската политика и възможните мерки за 
реагиране е разработена в " ‘A Guide for  Urban  
Transport  Professionals " от проекта CiViTAS-Catalist, 
който поддържа разпространението и трансфера на 
добри практики на инициативата CIVITAS на 
Европейската комисия. 
Политически предизвикателства 
Здраве - Как да се създаде здравословна среда за 
гражданите;  
Задръствания - Как да се създаде икономически 
жизнеспособни и достъпен град; 
Безопасност и сигурност - Как да се гарантира 
безопасна и сигурна градска среда и мобилност; 
Участие - Как да се включат гражданите и други 
заинтересовани за градската мобилност страни; 
Стратегическо планиране - Как да се постигне 
политически цели, като същевременно гарантира, че 
нуждите на обществото за мобилност и нейните 
граждани са изпълнени; 
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Изберете икономически 
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Изменението на климата - Как да се намали 
изменението на климата, свързано с емисиите от 
градския транспорт, как да се допринесе за 
постигането на местните, националните и глобалните 
цели, сързани с  изменението на климата (да се 
разглежда в политиките за градска мобилност като 
допълнително и основно глобално 
предизвикателство). 
Области на мерки / Решения: 
а. Чисти превозни средства и горива 
б. Товарни превози в градовете 
в. Стратегии за управление на търсенето 
(ограничения за достъп, екологични зони, въвеждане 
на такси за ограничаване на трафика) 
г. Управление на мобилността (агенции за мобилност, 
системи с получаване на екоточки,  възнаграждаващи 
използването на обществения транспорт и други 
устойчиви възможности за мобилност, вместо на 
личния автомобил) 
д. Колективен пътнически транспорт (нови форми на 
обществени транспортни услуги, достъп за  
 
 

 
 

 

 
 

 
възрастните хора и инвалидите, интеграция на 
транспортните възможности) 
е. Транспортна телематика (електронни билети, 
управление и контрол на трафика, транспортна и 
пътническа информация) 
ж. По-малко зависими от автомобилите възможности 
за мобилност (споделяне на автомобил, общо 
ползване на автомобили, пешеходство и 
велосипеден транспорт) 
Важно е да се помни, че справянето с 
предизвикателствата пред градската мобилност 
изисква прилагането на интегрирани пакети от мерки 
(решения), за разлика от единични, изолирани 
мерки. Най-силните връзки между 
предизвикателствата  и решенията за градската 
мобилност са илюстрирани в показаната на 
следващата страница матрица. 
 
Източник:  CiViTAS-CATALIST  Project:  CiViTAS  Guide  for  the  Urban 
Transport Professional – Results and Lessons of Long-Term Evaluation  
of  the  CIVITAS  Initiative,  2012;  
www.civitas.eu/guide_ebook/index.php   и   
www.civitasinitiative.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_
Transport_Professional.pdf 
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ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Обсъдете избраните възможности с ключовите 
заинтересовани страни. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 След като целите са определени. 

 Разработване паралелно с  Дейност 6.2 „Поучете се 
от опита на другите“ 

 

КОНТРОЛ 

 
Повторна оценка на наличните ресурси. 

 
Определени и обобщени възможни мерки. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ - ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ 
Съществува широк спектър от възможни мерки. Това 
означава, че идентифицирането на най-подходящите 
мерки за вашите местни условия ще изисква 
самостоятелна работа и разговори с членовете на 
екипа на проекта, както и със заинтересованите 
страни. 
Вие може да се консултирате с онлайн бази данни и 
документи, които съдържат преглед на възможните 
мерки, отговарящи на вашите приоритети и цели: 
 
БАЗИ ДАННИ С ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 BESTFACT портал за най-добри практики от товарния 
транспорт, контакти и политики, www.bestfact.net; 

 Eltis портал за градска мобилност, www.eltis.org; 

 CiViTAS website, www.civitas.eu; 

 EPOMM,  Европейска платформа за управление на 
мобилността, www.epomm.eu; 

 SMILE,  Инициатива за устойчива мобилност, 
www.smile-europe.org; 

 SUGAR, Устойчива градска логистика и местни 
политики, www.sugarlogistics.eu; 

 
ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА 
УСТОЙЧИВО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ НА 
МОБИЛНОСТТА 

 European  Commission,  DG  Environment,  Sustainable 
Urban Transport Plans. Preparatory document in  
relation  to  the  follow-up  of  the  Thematic  Strategy 
on the Urban Environment,  2006. Supplemented by an  

 
 

 
 
 

 

annex on best practice examples and useful references.  
2007,http://ec.europa.eu/environment/urban/urbantr
ansport.htm 

 Department for Transport (UK), Guidance on Local 
Transport Plans, 2009. Final guidance to support local 
transport  authorities  in  developing  and  delivering 
their transport plan. See Annex E – Possible Measures 
for Meeting Goals. (16 July 2009).  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/201105091
01621/  
www.dft.gov.uk/adobepdf/165237/ltp-guidance.pdf 

 BUSTRIP  Project  2007,  Moving  sustainably  – Guide  
to  Sustainable  Urban  Transport  Plans (online tool, 
see section “Better mobility”)  
www.movingsustainably.net/ 

 Sustainable  Urban  Transport  Plans  (SUTP)  and urban  
environment:  Policies,  effects,  and  simulations.  
Review  of  European  references  regarding noise, air 
quality and CO2 emissions (October 2005), 
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transp
ort.htm 

 BESTUFS  -  Best  Urban  Freight  Solutions  Project, 
BESTUFS  Good  Practice  Guide  on  Urban  Freight 
Solutions  (2007),  available  in  17  languages  under 
www.bestufs.net/gp_guide.html 
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ПРИМЕР 
ДЪНДИ, ШОТЛАНДИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОСТ 
МОДЕЛ 
При разработването на своята първа стратегия за 
местния транспорт през 2000 г., град Dundee 
използва Модел на транспортна политика на 
Изследователска лаборатория за транспорт - която 
изисква въвеждане само най-основните данни, за да 
се прецени какво може да се постигне чрез 
определените мерки. Това позволи да бъдат избрани 
най-подходящите мерки и да бъдат поставени 
значими цели. 
Източник: Tom Rye, Lund University, based on 
http://www.dundeecity.gov.uk/dundeecity/uploaded_publications/p
ublication_1418.pdf, p. 71 
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ИНСТРУМЕНТИ 
        

           
           
           
           
                       
 

КОНСУЛТ – БАЗИРАН ГЕНЕРАТОР ЗА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 
KonSULT е база от знания, която дава оценка на 
потенциалния принос на около 40 инструменти 
за политика в транспорта и за използване на 
земята , въз основа на оценка на следването на 
основните принципи и преглед на казуси . 
Генераторът на възможности позволява на 
потребителите да запитат KonSULT да 
идентифицира подгрупата на инструменти , 
които биха могли да бъдат най-полезни при 
определени условия. Целта е да се разшири 
препоръчваният кръг от инструменти за 
политики, вместо да се налага конкретен подход. 
Потребителите могат да се съсредоточат върху 
техните приоритети, цели,  проблеми или 
индикатори, да определят 
тяхното относително значение , да покажат 
цялостната стратегия , която желаят да следват и 
да определят условията , в които работят . След 
това опцията генератор ще  оцени всеки 
инструмент в KonSULT, за да се идентифицират 
онези инструменти , които могат да допринесат 
най-много. 
KonSULT се доразвива в рамките на проекта 
Intelligent Energy Europe CH4LLENGE. Той ще бъде 
тестван от градовете-партньори по проекта , 
ангажирани в разработването и изготвянето на 
техните Планове за устойчива градска 
мобилност, като инструмент на вдъхновение и за 
избиране на варианти на политиката . 
 
Web link: www.konsult.leeds.ac.uk   и  
www.sump-challenges.eu/ 
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ДЕЙНОСТ 6.2: УЧЕТЕ СЕ ОТ ОПИТА НА ДРУГИТЕ 
ОБОСНОВКА 
Идентифицирането на най-ефективните мерки трябва 
да се основава на нещо повече от собствения опит, 
кабинетните изследвания и местния обмен на 
практики. Може да бъде изключително ценно 
проучването на опита на тези, които вече са въвели 
мерки, подходящи за вашите местни условия, като за 
повечето мерки най-вероятно ще намерите други 
градове в страната, и / или в други държави в Европа, 
които са експериментирали с тях. Така се избягва 
"преоткриването на колелото" и правенето на скъпо 
струващи грешки, от които другите може би вече са 
се поучили. 
 

 
ЦЕЛИ 

 Поучете се от тези, които вече са въвели мерки, 
които обмисляте. 

 Избегнете стартиране от нулата. Използвайте 
наличния някъде другаде опит. 

 Предоставете убедителни доказателства и 
аргументи за прилагане на всяка мярка при 
местните условия. 

 
ЗАДАЧИ 

 Идентифицирайте други места, където ключова 
мярка от която се интересувате е вече приложена. 

 Влезте във връзка с ключови участници, които са 
изпълнявали мярката (по телефона или чрез 
организиране на посещение на място, за да я 
видите в действие). 

 Обобщете заключенията като принос в процеса на 
подбор. 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Потърсете добри примери по възможност извън 
собствената си страна. 

 Поканете практици от други места във вашия град 
за съвет. 

 Заведете местните експерти, вземащите решения, 
на посещение на място, където мярката  е 
приложена успешно. 

 
СРОКОВЕ И КООРДИНИРАНЕ 

 Успоредно с Дейност 6.1 „Определете най-
ефективните мерки“ 
 

КОНТРОЛ 

 
Идентифицирани места, където мярката е 
приложена. 

 
Организиран обмен с успешни изпълнители 
на мярката. 

 
Обобщени ключови резултати. 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
На европейско ниво, двата най-всеобхватни ресурса за 
внедряване на мерки за градска мобилност (и пакети от 
мерки) в градове в цяла Европа, са секциите за казуси на 
Eltis (www.eltis.org), т.е. портала на Европейската комисия 
за градска мобилност, и на сайта на Инициативата за по-
чист и добър транспорт в градовете CIVITAS 
(www.civitas.eu). 
 
ПРИМЕРИ 
EUROPEAN NICHES PROJECT: ОБМЕН ПО 
ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ТРАНСПОРТНИ 
КОНЦЕПЦИИ 
The European NICHES+ Project (2008-2011 г. ) е насочен 
към партниране в мрежа на заинтересованите страни 
, които работят по иновативни решения за градския 
транспорт и мобилността. В този контекст , проектът 
се оказва изключително ценен за  организиране на 
обмен на информация между практици, 
заинтересовани в прилагането на мярки в техните 
местни условия и други, които вече са въвели 
подобна концепция другаде. Един пример е обменът 
между френския регион Artois - Gohelle и градовете 
Залцбург и Мюнхен на тема мерки за достъпност. 
Френски екип посети двата града и научи за богатия 
опит на Залцбург за обучение на пътуващи и концеп- 
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цията на Мюнхен за планиране на транспортната 
достъпност в околността.  Друг пример е обменът на 
системи за бърз транзитен автобусен транспорт 
между френските градове Нант и Лориен с 
Уорчестър, Великобритания. Френските градове имат 
успешно действащи системи, което помогна 
Уорчестър да научи повече за специфичните 
предизвикателства, на които трябва да се обърне 
внимание за прилагането на системата на местно 
равнище. 
За детайли вижте: www.niches-transport.org 

 
ЕВРОПЕЙСКИ SUGAR ПРОЕКТ - УСТОЙЧИВА ГРАДСКА 
ЛОГИСТИКАТА НА ТОВАРИТЕ, ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ 
МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
SUGAR се фокусира върху ефикасно и ефективно 
управление на градската логистика на товари, която е 
критичен компонент на цялостната градска 
транспортна система и основен източник на емисии 
на замърсители от превозните средства. 
За да изпълни тази цел, проектът насърчава обмен, 
дискусия и обмяна на опит, знания и добри практики 
чрез политиката и лостовете за планиране в областта 
на градското управление на товарните превози. 
За детайли вижте: www.sugarlogistics.eu 
 
 
ДЕЙНОСТ 6.3: ИЗБЕРЕТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-
ИЗГОДНИТЕ РЕШЕНИЯ 
ОБОСНОВКА 
Подборът на мерки трябва се ръководи не само 
спрямо ефективността, но и в стойностно отношение. 
Особено във време на ограничени бюджети за 
градския транспорт и мобилност, това е от решаващо 
значение, за да се получи възможно най-голямо 
въздействие от изразходваните средства. Това 
изисква оценка на възможностите с поглед върху 
разходите и ползите. Това също ще ви помогне да 
бъдете реалисти за това какви мерки могат да бъдат 
приложени и да се избягват "гледащи в тавана 
проекти", т.е. да се подберат само мерки, които 
изглеждат финансово осъществими. 
ЦЕЛИ 

 Осигуряване на ефективно използване на наличните 
ресурси. 

 Избягвайте избор на финансово нереалистични 
мерки. 

 Укрепване на доверието в изпълнението на 
мерките. 

 
 

 

 
 
 
 

ЗАДАЧИ 

 Изберете само достъпни и ефективни мерки и 
пакети от мерки. 

 Оценете предложените мерки с поглед към 
реалистично и своевременно изпълнение с 
наличните ресурси. Изборът на методология зависи 
от вашия опит и наличните ресурси и може да 
включва както качествени, така и количествени 
подходи. В някои случаи пълен анализ разходи-
ползи  може да бъде твърде скъп. В такива случаи 
може да се приложи фокусиране върху най-важните 
мерки и по-опростени подходи и / или оценки. 

 Уверете се, че всички разходи и ползи са взети под 
внимание - не само тези, които могат лесно да се 
измерят или са важни. 

 Уверете се, че се отчетени както хората (пътниците), 
така и товарните транспортни потоци. 

 Уверете се, че се отчита въздействието върху 
парниковите газове и качеството на  въздуха. 

 Уверете се, че всички видове транспорт са 
еквивалентно разгледани и сравнени при оценката 
на разходите и ползите. 

 Обърнете внимание на средствата, необходими  за 
поддръжка. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 След първоначалната идентификация на избраните 
мерки - успоредно с дейности 6.1 „Идентифициране 
на най-ефективните мерки“ и 6.2 „Поучете се от 
опита на другите“. 

 
КОНТРОЛ 

 
Подходящи мерки (и пакети от мерки), 
оценени с оглед на разходите и ползите, 
както и доброто използване на средствата. 

 
Обобщените резултати за обсъждане на 
окончателно подбраните мерки. 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
Transport Analysis Guidance - webTAG 
Това UKръководство включва и предоставя връзки 

към съвети за това как да се: 

 определят приоритети и идентифицират проблеми; 

 разработват потенциални решения;  

 създаде транспортен модел за оценката на 
алтернативните решения. 
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Раздел 2.5 от WebTAG дава особено полезно 
въведение в процеса на оценяване. 
За детайли вижте: www.dft.gov.uk/webtag 
 
ПРИМЕР 
GREATER NOTTINGHAM, АНГЛИЯ: МЕСТЕН 
ТРАНСПОРТ ПЛАН 2 - ОЦЕНКА НА ГЛАВНАТА СХЕМА 
The Greater Nottingham LTP2 (План за устойчива 
градска мобилност в Англия) включва раздел за 
оценка на главната схема (мерки и цели), за да 
докаже, че всички мерки допринасят значително за 
повечето приоритети и цели на LTP. 
Той също така обяснява как схемите са планирани и 
интегрирани, за да максимизират ползите и 
следователно да изразходват по най-добрия начин 
финансовите средства. Накрая, идентифицирани са 
алтернативи с по-ниски разходи за основни схеми, за 
да се покаже какво може да се постигне с по-малко 
пари.  
Това може да се види на: 
www.nottinghamshire.gov.uk/chapter12-
implementationprogramme.pdf , стр. 334-336. 
Източник: Tom Rye, Lund University 

 
ДЕЙНОСТ 6.4: ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИНЕРГИЯТА И 
СЪЗДАЙТЕ ИНТЕГРИРАНИ ПАКЕТИ ОТ МЕРКИ 
ОБОСНОВКА 
Опитът показва, че изолираните мерки могат да имат 
само ограничено въздействие, а пакетите от мерки 
могат да се възползват от синергиите и да се 
подсилят взаимно. Ето защо е много важно да се 
правят изводи от анализа на възможностите, под 
формата на обмислени комбинирани пакети от 
мерки. Освен това окончателно избраните пакети 
трябва да се стремят към интеграцията на различните 
видове транспорт (интермодалност), с планирането 
на използването на земята и планиране на други 
секторни дейности (напр. мерки за околната среда, 
здравето или икономически мерки). 

 
ЦЕЛИ 

 Изберете най-добрите възможности под формата на 
пакети от мерки. 

 Осигурете използване на полезните взаимодействия 
между мерките. 

 Осигурете интегрирането на различните видове 
транспорт (интермодалност). 
 

 
 

 

 
 
 
 

 Стремете се към интеграция с планиране на 
използването на земята и други секторни планове. 

 
ЗАДАЧИ 

 Определете мерки, които да допринесат за 
постигането на множество цели. 

 Групирайте мерките в пакети, за да се възползвате 
от синергиите и да увеличите тяхната ефективност 
(виж CIVITAS-Catalist типология в Дейност 6.3). 

 Уверете се, че интермодалността е взета под 
внимание. Това включва връзки към 
транспортните мрежи на дълги разстояния, като 
например TEN-T мрежа. (Виж Project  on Passenger  
Intermodality  for  detailed  recommendations on the 
“last urban mile connection”:  
www.transport-research.info/web/projects/project_ 
details.cfm?id=11355 ). 

 Проверете предложените мерки за транспорт и 
мобилност относно интеграцията им с 
планирането на използването на земята. 

 Интегрирайте мерките, когато е възможно, с други 
дейности от секторни планове (напр. мерки за 
околната среда, здравето или икономически 
мерки). 

 Направете предложение за окончателен подбор 
на мерки и ги обсъдете с ключовите заинтере-
совани страни. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Едновременно с  Дейност 6.1: "Определете най-
ефективните мерки", Дейност 6.2: „Поучете се от 
опита на другите" и Дейност 6.3: „Изберете 
икономически най-изгодни решения“; 

 Преди Етап 7 „Постигнете съгласие за 
отговорностите и разпределето финансирането“. 

 
КОНТРОЛ 

 
Ефективните пакети от мерки и възможните 
синергии са идентифицирани. 

 
Пакетите от мерки са проверени с поглед 
към интеграцията с планиране на 
използването на земята и други дейности от 
секторни планове. 

 
Създадени са пакети от мерки, избрани като 
база за обсъждане на окончателен подбор и 
действие и планиране за бюджета (Дейност 
7.2). 
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ПРИМЕРИ 
ЛОНДОН, АНГЛИЯ: ТАКСУВАНЕ ПРИ ПРЕТОВАРЕН 
ТРАФИК - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 
Схемата за таксуване при претоварване на трафика - 
както е изпълнена в Лондон - илюстрира 
необходимостта от интегриран подход. Този мощна 
мярка за ограничаване движението по пътищата чрез 
таксуване на потребителите директно променя 
състава и обема на трафика, и по този начин влияе 
върху емисиите на замърсители, както и на нивата на 
шум. Но ако се прилага като самостоятелна мярка, 
очакваното намаляване на степента на въздействие 
ще бъде по-скоро малко. Ако се комбинира с 
градското планиране и проектиране, подобряване и 
насърчаване на обществения транспорт, управление 
на паркирането, зони с ниски емисии и изключения 
за "чисти" превозни средства, тези мерки са склонни 
да се засилват взаимно, да катализират и допълват 
ефектите върху замърсителите, CO2 и шумовите 
емисии. В същото време, отрицателни ефекти, като 
например задръстване в съседни райони или 
социално неравенство на достъпа и мобилността 
трябва да бъдат разгледани и приложени 
компенсационни мерки. Точната определяне на 
периметъра на зоната, играе значителна роля в това 
отношение. 
За детайли вижте: www.cclondon.com и 
www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/default.aspx 
Източник: PILOT manual 2007 – full version,  
 www.pilot-transport.org/index.php?id=48 
 
КРАКОВ, ПОЛША: ГРУПИРАНЕ НА МЕРКИТЕ В CIVITAS 
Генералният транспортен план е одобрен от 
Общинския съвет през 2005 година. Неговата основна 
цел е ефективен, безопасен, икономичен и 
екологично чист транспорт на пътници и стоки. Тази 
политика изисква изпълнението на букет от 
всеобхватни и координирани мерки и дейности. В 
рамките на проекта CIVITAS CARAVEL (2005-2009), бяха 
реализирани общо 18 допълнителни мерки, което 
допринесе за по-доброто качество на транспортната 
система на Краков. 
За повече подробности виж приложение C. 
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7. Постигнете 
съгласие за 

отговорностите 
и разпределете 
финансирането 

 

 

7.1 
Възложете отговорности и 
ресурси 

   
    
    
    
                  
                  
                  
                  
 

7.2 
Подгответе план за дейностите и 
бюджет 

  
   
   
   
                  
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
Изборът на конкретните мерки е тясно свързан с 
определянето на отговорностите и разпределението 
на бюджета. Това е ключов момент от планирането и 
изисква одобрението на всички заинтересовани 
страни. Най-важното е на този етап да се дадат 
отговорите на въпросите : КОЙ? И КОЛКО? 

 
 

ДЕЙНОСТ 7.1: ВЪЗЛАГАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 
След като е определен пакета от мерки, трябва да се 
назначат отговорници за всяка мярка.  Това изисква 
дискусия и координация на всички участници в 
процеса.  

 
ЦЕЛИ 

 Да се определят ресурсите и отговорностите за 
внедряване на всяка мярка; 

 Да се определят приоритетите на мерките и тяхната 
реална изпълнимост; 

 Да се обезпечат ефикасни и ефективни ресурси 
(човешки, финансови, научни); 

 Да се обезпечи тясна координация със 
заинтересованите страни по внедряването; 
 

ЗАДАЧИ 

 Да се дискутират мерките със заинтересованите 
страни, които могат за играят потенциална роля при 
тяхното създаване и внедряване; 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Да се идентифицират опциите за 
лидерство при изпълнението на 
мерките и финансирането им; 

 Да се приеме реалистичен план, 
като се провери съвместимостта 
между планираните дейности, 
целите за постигане и наличния 
бюджет; 

 Да се обезпечи добра координация 
между резличните източници на 
финансиране; 

 Да се организират срещи със заинтересованите 
страни за дискусия и постигане на съгласие относно 
отговорностите и ресурсите; 

 
ДЕТАЙЛИ ПО ЗАДАЧИТЕ 
Възможни източници на финансиране 

 Местни данъци и такси, свързани с обществения 
транспорт; 

 Приходи от продажба на билети, такси паркинг, 
такси за достъп до центъра, реклами и др.; 

 Частни транспортни оператори, индустриалци, МСП; 

 Дейности по събиране на средства от донори (в 
съвместимост с маркетинговата стратегия); 

 Местен бюджет на общената за транспорт и 
мобилност; 

 Държавни субсидии; 

 Европроекти; 
Източник: Pilot Manual – пълна версия, изменен, 
www.pilot-transport.org/index.php?id=48 

 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

 Привличане на гражданите за дискуутиране на 
окончателния набор от мерки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТЪПКИ И ДЕЙНОСТИ – ФАЗА 3:  
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ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Развива се паралелно с разработката на сценарий 
(Дейност 3.2.) и цели (Дейност 5.2), приключва след 
Стъпка 6. Разработване на ефективен пакет от 
мерки; 

 Процесът изисква няколко месеца; 
Source: PORTAL Project 

 

 
КОНТРОЛ 

 
Окончателният набор от мерки предложен 

 
Определени отговорностите и 
финансирането 

 
Приключена дискусията със 
заинтересованите лица 

 
ДЕЙНОСТ 7.2: ПОДГОТОВКА НА ПОДРОБЕН ПЛАН НА 
ДЕЙНОСТИТЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ 
Необходим е подробен план, базиран на дискусиите 
със заинтересованите страни относно отговорностите 
и финансирането на планиранете дейности. Той 
включва детайлно резюме на мерките, с приоритети 
за внедряване и време за изпълнението му. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ЦЕЛИ 

 Официално възлагане на отговорностите и разпре-
деляне на ресурсите; 

 Съдържа рискове при изпълнението; 

 Обезпечава приоритетност на мерките; 

 Има ясен времеви хоризонт за изпълнение на 
мерките; 

 Обезпечава пълна прозрачност на планираните 
дейности;  

 
ЗАДАЧИ 

 Набелязване на подробен технически и бюджетен 
план за мерките за период от 5 години 

 Изготвяне на официален документ за: 
o Кое от кого трябва да бъде извършено и с какъв 

бюджет; 
o Какви са очакваните въздействия на мярката за 

постигане на съответната цел; 
o Кои са източниците на финансиране (или 

възможните такива); 
o Какви са рисковете и плановете за реакция; 
o Какъв е времевият план за проектиране и 

внедряване на мярката; 

 Постигане на съгласие с власт-имащите и 
заинтересованите страни; 

 Постигане прозрачност за отговорностите и 
ресурсите; 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Официален извод след дискусия за опциите в 
Дейност 7.1. Възложете отговорности и ресурси; 

 
ПРОВЕРКА 

 
Разработен план за дейностите и бюджета. 

 
Официално съгласие на власт-имащите и 
заинтересованите страни постигнато. 
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ПРИМЕРИ  
ЗАПАДНА АНГЛИЯ: LTP2 
Четирите съвета на Бат и североизточната част на 
Съмърсет, Bristol City, North Somerset и Южен 
Глостършир обединили усилията си, за да планират и 
подобрят транспорта в тази област за периода от 2006 
до 2011г., чрез съвместен план за местен транспорт 
(JLTP), въз основа на визия за следващите от 20 до 30 
години. Общата стойност възлиза на £126,9 милиона 
(£ 61,173 милиона за инвестиции и £ 65,745 за 
поддръжка).  
За повече подробности и разбивка на разходите виж: 
приложение C. 
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8. Вградете 
мониторинг и оценка 

в плана 

  
                
                
                
                
                
                
                
                

  8.1 
Пригответе мониторингови  и 
оценителни дейности 

  
  
  
  

                
                        
                        
                        

 
 
 
 
Мониторингът и оценката трябва да бъдат вградени в 
плана като основни инструменти за управление на 
плановия процес и внедряване на мерките, но също 
така да служат за набиране на опит за изпълнение на 
подобни планове в бъдеще. 

 

ДЕЙНОСТИ 8.1: ПРИГОТВЕТЕ МОНИТОРИНГОВИ И 
ОЦЕНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Мониторингът и оценката са ключове фактори за 
успех на плановия процес. Те позволяват да се 
оценява ефективността на мерките и те да се 
променят при нужда. Те също предоставят 
доказателства за целесъобразността на планираните 
мерки. Това позволява на отговорниците да 
оправдаят изразходваните средства. 
Докладването на резултатите от внедряването трябва 
да е обект на широк публичен дебат, така, че всечки 
страни да могат да предложат необходимите 
корекции. Мониторингът и оценката трябва да бъдат 
дефинирани предварително и да станат нераздеелна 
част от плана. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ЦЕЛИ 

 Изграждане на подходящи мониторинг и оценка 
на плана, за да подпомогне идентифицирането 
на бариерите и стимулите за проектиране и 
внедряване на мерките и да обезпечи 
навременни и ефективни реакции; 

 Определяне как степента на внедряване на 
мерките и постигането на целите ще бъдат 
определени; 

 Развитие на подходящи механизми за оценка на 
качеството на плановия процес; 

 Мониторингът и оцеенката да станат интегрална 
част от SUMP документа; 
 

ЗАДАЧИ 

 Да се свърже изборът на индикатори за мониторинг 
и оценка със SMART целите (дейност 5.2). Да се 
изберат лесно измерими индикатори, за да се 
избегне прекомерната информация; 

 Последващата оценка засяга етапите на планиране 
и изпълнение, както и цялостния процес на вземане 
на решения. Той трябва да включва следните 
области: 
o Изход (приключена дейност) : новопострое-на 

инфраструктура (напр. Х км велоалея) или нова 
транспортна/мобилна услуга (Х нови автобуса) – 
използвайки изходните индикатори; 

o Изходно въздействие (от приключената дейност): 
реално и измеримо подобрение на качеството на 
живот или на качеството на транспортните услуги 
(например степен на задръстване или брой на 
велосипедните пътувания); 

o Планов процес за внедряването на мерките: 
ефикасно използване на ресурсите като 
инвестиция в мярката; процесът на внедряване – 
време, качество на изпълнение и т.н.; 
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 Да се включат качествени и количествени 
индикатори; 

 Да се прогнозират постановките за предварителната 
(екс-анте) и последващата (екс-пост) оценка; 

 Да се направи одит на данните (какво е налично, 
къде има пропуски) и при необходимост да се 
изгради стратегия за събиране на данни, включваща 
качествени и количествени индикатори. Това е 
свързано с Дейност 3.1: „Подготовка и анализ на 
проблемите и възможностите“, като тези дейности 
трябва да бъдат свързани и координирани помежду 
си; 

 Да се определи как мониторингът и оценката ще 
бъдат интегрирани в SUMP и да се включи работен 
план за тяхното извършване; 

 Да се определи как ще се извършва междинна 
оценка и ще се оценява напредъка при въвеждане 
на мерките; 

 Да се определят отговорностите на професиона-
листите за мониторинг и оценка. В идеалния 
вариант те се независими лица; 

 Ясно да се дефинира бюджета за мониторинг и 
оценка – обикновено той е 5% от целия бюджет; 

 Да се планира минимално участие на заинте-
ресованите страни в мониторинга и оценката; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ДЕЙНОСТИ,НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се интегрира оценка на разходите и ползите от 
SUMP; 

 Да се прави сравнителен анализ с други градове; 

 Координация със съответните страни на регионално 
ниво за регионалните индикатори; 

  
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 Да се помисли за нуждата от мониторинг и оценка 
още в началото, когато се разработват SMART 
целите и се избират съответните индикатори 
(дейност 5.2); 

 Да се включи предварителната оценка в анализа на 
състоянието (Дейност 3.1. Подгответе анализ на 
проблемите и възможностите), (Дейност 3.2. 
Разработете сценарии) и (Дейност 7.2. Подгответе 
план за дейностите и бюджет); 

 Да се включи мониторинг и оценка в последващата 
оценка на плана (Дейност 8.1); 

 
КОНТРОЛ 

 
Избор на подходящи индикатори (базирани 
на Дейност 5.2.) 

 
Избор на подходящи инструменти за 
мониторинг и оценка 

 
Съгласие постигнато относно отговорностите 
за събиране на данни и управление на 
процеса 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  
Насочващи инструменти и източници за мониторинг 
и оценка. 
 

 
 

ПРИМЕРИ  
TOULOUS, ФРАНЦИЯ: ОРГАНИЗИРАНЕ ЗА 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  
Новият транспортен план на агломерацията на 
Тулуза създаде редица инициативи, които 
трябва да осигурят точен мониторинг на 
реализацията на плана и редовна оценка на 
резултатите от нея. В рамките на мониторинга, 
всички институции, асоциации и организации, 
свързани с мобилността заседават най-малко 
веднъж годишно, за обсъждане на постигнатия 
напредък.  
За повече подробности виж приложение C. 
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Източник 
 

Включени теми Връка 

 
DISTILLATE, UK (2008) 

 
Ръководство за разработване на стратегия за мониторинг и 
избор на показатели. 
Виж Проект C - показатели. 

 
www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/ 
outputs/products.php 

 
MAX (2009 г.), MaxSumo. 
Ръководство за това как 
да се планира, 
наблюдава и оценява 
проект за мобилност. 
 

 
MaxSumo предлага възможност за ефективно планиране, 
наблюдение и оценка на проекти и програми, насочени към 
промяна на поведението ни.  
Наличен в: EN, DE, ES, FR, NL, PL, PT, SE 

 
www.epomm.eu/index.phtml 
?ID1=2359&id=2359 
 

 
GUIDEMAPS (2004)  
Наръчник, том 1:  
Концепции и 
инструменти 
 

 
Измервателни индикатори, стр. 59 и 61: 
Методи за оценка (ефективност на разходите, анализ на 
разходите и ползите, планиране на разходите, множество 
критерии за анализ), стр. 79. 

 
www.osmose-os.org/documents/316/ 
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 

 
GUIDEMAPS (2004)  
Наръчник, том 2:  
Списък с дейности 

 
Измервателни индикатори, стр. 70; 
Инструменти за проследяване на напредъка, стр. 73; 
Показатели за измерване на резултатите, стр. 76; 
Оценка на изпълнението, стр. 78; 
 

 
www.osmose-os.org/documents/316/ 
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 

 
OSPECTS (2003), 
Методическо 
ръководство 
 

Преценка и оценка, стр. 25, 33 и следващи; 
Изпълнение и наблюдение, стр. 27 и следващи;  
Основи на CBA, стр. 99 ; 
 

www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/ 
international-projects/prospects-2000.html 
 

 
ROSPECTS (2002), 
Инструменти за оценка 
(Резултат 2) 

Покриващи широк спектър от методи и инструменти за 
оценка.  
Виж целия документ. 

www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/ 
international-projects/prospects-2000.html 
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 Устойчиви 
планове за градска  
мобилност 

ЗАПАДЕН ЙОРКШИР, АНГЛИЯ: МОНИТОРИНГ НА ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ  
- WEST YORKSHIRE LOCAL TRANSPORT PLAN (LTP2) (ОТКЪС ОТ ТАБЛИЦАТА) 

ИНДИКАТОР 

 

СЪОТВЕТНИ 
ЦЕЛИ 

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТЕХНИКИ НА СЪБИРАНЕ 

СРОКОВЕ 

Достъпност. 

 

Задължително 
М 1 
 

Включване на моделиращи групи 
Актуализация, веднъж годишно 
и/или при промяна на услугите. 

Точност на автобусите. 

 

Задължително 
М 2 
 

Крайпътни проучвания и RTPI система Актуализация, веднъж годишно. 

Удовлетвореност от местните 
автобусни услуги (BVPI 104). 

 

Задължително 
М 3 
 

Информация, предоставена от ODPM. 
Допълнена от проучване на пазара „Metro“ 

Веднъж на три години. 

Годишен форум на велосипедни 
обиколки. 

Задължително 
М 4 

 

Представителна селекция от сайтове в 
Западен Йоркшир са били 
избрани да отразяват различни 
колоездачни среди. Наблюдавани са както 
шосейни маршрути и така и през пресечена 
местност. Данните са събирани 
автоматично и ръчно. 
 

Сайтовете автоматично и 
непрекъснато събират данни. 

Средно време за пътуване на 
човек (км) по основни маршрути. 

Задължително 
М 5 

 

14 трасета са били избрани в Западен 
Йоркшир. Изследвани са натовареност и 
време на пътуване по всеки един маршрут. 
 

Извършени в неутрални месеци. 

 

Промяна на транспортните потоци 
към градските центрове в пиков 
период. 
 

Задължително 
М 6 

Автоматично преброяване на движението 
(РВД) на пет градски центъра. 

Извършени в неутрални месеци. 

Дял на пътуванията към училище 

 

Задължително 
М 7 
 

Отложено до 2007 г.  

           

 

Удовлетвореност от LTP 
финанансови средства за 
обществен транспорт. 
 

Местен L 1 Изследвания на пазара. Извършени в неутрални месеци. 

 

Колоездене до градските 
центрове по време на сутрешен 
пик. 

Местен L 2 
Проучвания разделени в пет основни 
градски центрове на Западен Йоркшир. 

Извършени в неутрални месеци. 

 

Разделение на трафика към 
градските центрове в пиков 
период. 
 

Местен L 3 
Проучвания разделени в пет основни 
градски центрове на Западен Йоркшир. 

Извършени в неутрални месеци. 

 

Подкрепа на железопътен 
транспорт в пиков период. 
 

Местен L 4 
Изследвания в пиков период на 
железопътна гара  Лийдс. 

Извършени в неутрални месеци. 

Подкрепа на автобусни маршрути. Местен L 5 

 

Устройства за електронни билети по 
избрани маршрути. 
 

Извършени в неутрални месеци. 

 

Брой на пешеходците KSI 
участвали в ПТП 
 

Местен L 6 STATS 19 Data  
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ИНДИКАТОР: 
Приети документи за 

УПГМ 

              
               
               
               

               
               
               
               
   

9. Приемете УПГМ 

    
                
                
                
                

9.1 
Проверете качеството 
на плана 

     
     
     

                
                
                
                

9.2 
Приемете плана      

     
             

                        
                        
                        

9.3 
Пригответе 
мониторингови и 
оценителни дейности 

            
            
            

               
               
                        
                        
                        
                        

 
 

Планът за устойчива градска мобилност обобщава 
резултатите от всички предишни дейности. След 
окончателна проверка на качеството, документът, 
включително действията и бюджетен план, трябва да 
бъдат официално приети от политическите 
представители . Важно е също така да се гарантира , 
че планът е широко приет сред заинтересованите 
страни и гражданите. 
 
ДЕЙНОСТ 9.1: ПРОВЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНА 
ОБОСНОВКА 
Екипът на проекта ще има за задача да състави 
окончателния проект на документа за план. За да се 
гарантира, че на предишните споразумения са добре 
отразени, чернови на документа трябва да бъдат 
преразгледани и от вътрешно и външни 
заинтересовани страни. 
 
ЦЕЛИ 
• Осигурете високо качество на УПГМ документа. 
• Уверете се, че възгледите на основните 

заинтересовани страни са били взети предвид в 
достатъчна степен в документа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 
• Прегледайте целия план и проверете качеството и 

потенциала за ефективни резултати. 
• Направете окончателните изменения в 

сътрудничество с основните заинтересовани страни. 
 
ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
• Включване на външни рецензенти с опит в областта 

на устойчивото планиране на градската мобилност, 
за да се провери качеството на документа. 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Проверка на качеството, когато разработения 

проект на документ план е на разположение. 
 
КОНТРОЛ 

 
Съставен е окончателен проект на План за 
устойчива градска мобилност; 

 
Завършен е вътрешен преглед от 
заинтересованите страни; 

 
Завършени заключителни изменения; 

 
 
ПРИМЕР 
ЛИЛ, ФРАНЦИЯ: ПЛАН СТРУКТУРА 
The Plan dе Deplacements Urbains (PDU) на 
агломерацията Лил включва общо 170 действия, 
структурирани в шест оси: 
1. "Интензивeн град" и мобилност; 
2. Мрежа на обществения транспорт 
3. Споделяне на улицата , алтернативни режими 
4. Товарен транспорт 
5. Околна среда , здраве и безопасност на 

гражданите 
6. Извършване, мониторинг и оценка 
7. Тази програма за действие е придружена от 

предварителна оценка на разходите . 
За повече подробности виж: Приложение C 
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ДЕЙНОСТ 9.2: ПРИЕМЕТЕ ПЛАНА 
ОБОСНОВКА 
Планът за устойчива градска мобилност трябва да се 
легитимира от избраните политически представители 
на отговорните органи. Това е ключова стъпка, която 
осигурява съгласувана рамка за прилагането на 
мярката. 
 
ЦЕЛИ 
• Гарантирайте легитимен и отговорен план; 
• Насърчете приемането на плана; 
• Осигурете съгласувана рамка за прилагането на 

мярката; 
 

ЗАДАЧИ 
• Осигурете официалното приемане на ПУГМ от 

избраните представители на публичните органи, 
отговорни за планирането (градски съвет, 
регионален съвет); 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• След като план документът е завършен, преди 

прилагането на мярката; 
• Процеса по приемането може да отнеме няколко 

месеца (виж примера по-долу); 
 
ДЕТАЙЛИ ПО ЗАДАЧИТЕ. РАЗЛИЧНИ РАМКОВИ 
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА 
Точната форма на приемане ще зависи от 
националната регулаторна рамка и 
административната структура. В общи линии, 
следното трябва да бъде постигнато: 
• Органите, които отговарят за изготвянето на 

дейността и бюджетния план, трябва да го приемат. 
Да се гарантира съответствие с националното 
законодателство и минималните изисквания, за 
устойчивото планиране на градската мобилност. 
Възможно е,  всяка страна участничка да 
предприеме съдебни действия срещу план, който 
противоречи на тези правила; 

• Оперативния и бюджетния план, касаещи 
устойчивия план за градска мобилност трябва да 
бъдат оценени с оглед на въздействието на 
политиките и мерките, за постигане на съответствие 
с Директивата на ЕС за стратегическа екологична 
оценка (SEA). За да се гарантира надеждна оценка, 
независим орган следва да отговаря за развитието 
на плана; 

 
 

 

 
 
 
 

• Ако предоставянето на национални фондове зависи 
от изпълнението на националните критерии за 
качество, то действието и бюджетния план на Плана 
за устойчива градска мобилност, също трябва да 
бъдат одобрени от по-високо ниво на управление 
(свързани с резултатите от оценката); 

 
Източник: Pilot Manual 2007, 
www.pilottransport.org/index.php?id=48 
 
КОНТРОЛ 

 
План за устойчива градска мобилност е 
приет от избраните представители на 
публичните ргани, отговорни за 
планирането; 

 
 
ПРИМЕР 
ЗАПАДНА АНГЛИЯ: ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 
СЪВМЕСТЕН ТРАНСПОРТ 
Четири съвета (Bath & North East Somerset, Bristol, 
North Somerset и South Gloucestershire) работят в 
партньорство, за планиране и осигуряване 
подобренията в транспортта в западната част на 
Англия. Това наложи приемането на съвместен план 
за местен транспорт от различни комисии и съвети. 
• Изпълнителният комитет на Съвместния Транспорт - 

10/12/10; 
• Съвет на Южен Глостършир - 15/12/10; 
• Съвет на Северен Съмърсет - 18/01/11; 
• Съвет на град Бристолy - 18/01/10 
• Съвет на североизточната част на Съмърсет - 

20/01/11; 
• Публикуване на окончателен съвместен план за 

местния транспорт - 31/03/11; 
Източник : www.travelplus.org.uk 
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ДЕЙНОСТ 9.3: РЕШЕТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО 
СОБСТВЕНОСТТА НА ПЛАНА 
ОБОСНОВКА 
Официалното приемане на плана е важна стъпка. 
Като за начало е необходимо да се информират и да 
се включат заинтересованите страни и гражданите. 
Да се гарантира широка ангажираност на плана за 
устойчива градска мобилност. Те трябва да имат 
чувството, че това е "техен" план, който има за цел 
подобряване на мобилността и качеството на живот 
за всички, а не поредния документ, приет на 
политическо ниво. 
 
ЦЕЛИ 
• Осигурете висока активност на приемане и чувство 

на собственост между заинтересованите страни и 
гражданите; 

 
ЗАДАЧИ 
• Общувайте, по прозрачен и професионален начин 

относно резултатите от процеса на планиране; 
• Обяснете, какво органа на местната власт, може 

реално да направи и какво не (управление на 
очакването); 

• Популяризирайте плана в местните медии и 
ознаменувайте този етап с гражданите; 

 
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 
• Предварително, паралелно и след официалното 

приемане на плана; 
 
КОНТРОЛ 

 
Осъществени са връзки с обществеността, 
представени на планирани и проведени 
дейности; 

 
Приет План за устойчива градска 
мобилност, ознаменувано с гражданите и 
заинтересованите страни; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
ПРИМЕР 
ЗАПАДНА АНГЛИЯ: 6-ТИ СЪВМЕСТЕН ТРАНСПОРТЕН 
ФОРУМ, ТРЕТИ СЪВМЕСТЕН МЕСТЕН ТРАНСПОРТЕН 
ПЛАН 
Шестия годишен съвместен транспортен форум, беше 
замислен като стартиране и въведение на проекта за 
съвместен план, за местен транспорт и въвеждането 
на по-широк ангажимент. Над 100 представители от 
региона присъстваха (местни фирми, представители 
на здравни организации и жители). Всички, които 
желаеха да научат повече за това, което прави 
партньора от Западна Англия, и как могат да 
помогнат в следващия Съвместен план за местен 
транспорт. При пристигането си, присъстващите 
получиха резюме от проекта JLTP3 и копие от 
въпросника, за да се насърчи обратната връзка след 
форума. Бяха подсигурени по-голями количества от 
въпросниците, за да могат участниците в последствие 
да ги разпространят сред своите групи. Събитието 
включваше семинари за намаляване на въглеродните 
емисии, активно пътуване и устойчив икономически 
просперитет. 

 

 

 
 

За повече подробности вижте: 

http://www.travelplus.org.uk/ourvision/joint-local-transport-

plan-3/6th-joint-transportforum. 
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   10.1 Управлявайте изпълнението на плана 

        
        
        
        

                 

10. Осигурете 
добро управление 

и комуникация 

   10.2 
Информирайте и ангажирайте  
гражданите 

 
 
 
 
 

                 
                 

   10.3 
Проверявайте напредъка чрез 
постигнатите цели 

 
 
 
 

                 
                 
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
 

 
След приемането на плана, започва фазата на 
изпълнението. Планът за устойчива градска 
мобилност е стратегически документ и предоставя 
добра  рамка за тези дейности, но не дава детайли за 
изпълнение на мерките. Процесът на изпълнение 
трябва да следва структуриран подход за 
прецизиране на целите, планиране, детайлизиране, 
управление, комуникиране и мониторинг за 
изпълнението на мерките. Тези управленчески цикли 
ще бъдат много по-кратки, отколкото цикъла на 
планиране и изискват гъвкавост за адаптиране към 
новите ситуации. Те трябва да бъдат 
институционализирани в организацията, която носи 
отговорност за прилагането на определена мярка. 
 
ДЕЙНОСТ 10.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПЛАНА 
ОБОСНОВКА 
Добрият план за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 
не води автоматично до добри резултати. 
Изключително важно е, да се изпълняват целите на 
плана ефективно и да се прилага подходящо 
управление на изпълнението, и намаляване на 
рисковете. Това изисква съгласие от всички, които са 
включени в изпълнението на мерките (следва 
значително по-кратък цикъл от процеса на 
планиране). Включва уточняване на целите, а също 
така, планиране, детайлизиране, управление, 
комуникиране и мониторинг на изпълнението на 
мерките. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ 

 Да се определят официално ролите на хората и 
организациите, включени в изпълнението на 
мерките; 

 Да се осигури добра координация между 
участващите страни; 

 Да се съдейства за протичането на ефикасен и 
ефективен процес на изпълнение на плана; 

 Да се обърне внимание на потенциалните рискове 
и синергии; 

 Да се осигури прозрачност на изпълнението; 
 
ЗАДАЧИ 

 Да се постигне съгласие по процедурите по 
изпълнение и отговорностите с всички заинтере-
совани лица; 

 Да се оценят рисковете и да се планират действия 
при непредвидени обстоятелства; 

 Да се приложи работният план за изпълнение и да 
се постигне съгласие по формите за отчитане; 

 
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
ПЪТНИ КАРТИ: ПРОЕКТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
Прилага се проектно управление с цялото планиране 
и координация на един проект от началото до 
приключването. Проектното управление дава 
гаранция, че изискванията на властите ще бъдат 
изпълнени навреме, в рамките на определения 
бюджет и при спазване на стандартите за качество. 
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Проектното управление се прилага в целия процес на 
взимане на решения в транспорта и структурира 
проектния план според 6-степенен проектен процес: 
1. Дефиниране на схемата 
Този етап включва подробно дефиниране на схемата 
или се базира на целите и програмата в стратегията 
(ПУГМ – Дейности: 5.1 и 7.2), чрез директна 
идентификация на проблемите и областите на 
действие.  Той включва уточняване на подробностите 
на изискванията и идентифициране на ограни-
ченията, а също така и избор на индикаторите за 
изпълнение (Дейности: 5.2 и 8.1). 
2. Генериране на опции 
Необходимо е да се подготвят няколко опции 
(различни елементи или маршрути) с цел да се 
намери ефективна схема, която получава максимална 
подкрепа от страна на заинтересованите лица. Могат 
да се използват разнообразни инструменти, които да 
подпомогнат професионалната креативност и 
привличането на заинтересованите лица към 
процеса; 
3. Оценяване на опции 
Това включва оценяване на опциите от гледна точка 
на техните потенциални въздействия и ценова 
ефективност. Обичайно този процес оценява 
множество характеристики, влиянието върху 
местната икономика, околната среда и обществото.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Той включва технически анализ на всяка опция, както 
и преценка за възможността да бъде приета от 
широката общественост; 
4. Вземане на официално решение 
Решението се взима от отговорната институция 
(упълномощен орган при по-малки схеми), като се 
отчитат заключенията от фазата на оценка на 
опциите. Включва постигнато съгласие по 
предпочетената опция, уговорен срок за прилагане 
на плана и отговорници, както и ресурси за 
изпълнението (Дейности: 7.1и 7.2); 
5. Изпълнение 
Този етап включва цялата подготвителна работа, 
която предшества действието на схемата. За 
инфраструктурни проекти, трябва да се получи 
окончателно съгласие по детайлите относно строежа, 
както и позволително за строеж. Този етап може да 
включва и други задачи (набиране на персонал, 
промоция на схемата, информационна кампания) 
(Дейност: 10.2); 
6. Мониторинг и оценка (Дейност 10.3) 
В този етап са набрани данни за осъществяване на 
схемата и са анализирани, за да се установи дали 
целите са постигнати. Това може да доведе до 
подобрения в бъдещия дизайн на схемата и може да 
допринесе за оценка на стратегията, чиято част 
представлява; 
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ОСНОВНИ ФАЗИ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
  

    
    
    
               

 

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА 
 

  

  

  

 
(i) Определяне на проектните цели 

 

  
 

(ii) Идентифициране на бариери 
 

  
 

(iii) Идентифициране на специфични стратегии, които трябва да се подготвят 
 

  
 

(iv) Идентифициране на проектните етапи 
 

  
 

(v) Идентифициране на ресурсните изисквания 
 

  
 

(vi) Определяне на изискванията за основни качества 
 

  

      
 

      
            
            
            
            
            
            
               

 

B. СФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИЯ ЕКИП 
 

  

  

  

 
(i) Идентифициране на подходящите личности и сформиране на екипа 

 

  
 

(ii) Постигане на съгласие по организационната структура и процедури 
 

  
 

(iii) Осигуряване на ресурси за проектния екип 
 

  

      

 

      
            
            
            
            
            
            
               

 

C. ДЕТАЙЛНА ПОДГОТОВКА 
 

  

  

  

 
(i) Подготовка на специфични планове/стратегии 

 

  
 

(ii) Преценка на изискванията за ресурси 
 

  
 

(iii) Определяне на потенциалните рискове и пречки 
 

  

      

 

      
            
            
            
            
            
            
               

 

D. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

  

  

  

 
(i) Управление на процеса 

 

  
 

(ii) Наблюдаване на ресурсите, процесите и резултатие 
 

  
 

(iii) Преодоляване на пречките 
 

  
 

(iv) Осъществяване на оценка на проекта 
 

  

               
               
 

Източник: Guidemaps Handbook, Том 1: Концепция и инструменти, стр.15 и 22. 
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 
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ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се свърже управлението на мерките с по-
широката управленска система на администрацията; 

 
ВРЕМЕВИ РАМКИ И КООРДИНАЦИЯ 

 През цялата фаза на изпълнение; 
 
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 

 
План за действие по управленческите 
процедури и задължения на действащите 
лица, по които е постигнато съгласиещ 

 
План за управление на рисковете от 
непредвидени събитиящ 

 
Постигнато съгласие за формите за 
отчитанещ 

 
ПРИМЕРИ 
БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ: КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ 
ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ СТРАНИ 
Същността на програмата, създадена през 2007 г., е 
да ревитализира стария град, чрез обширен набор от 
мерки за намаляване на трафика. Той е иницииран и 
управляван от следните институции: Община 
Будапеща – водещ партньор, НПО „Сърцето на 
градското развитие на Будапеща”, частна 
консултантска компания, която развива плана и 
Асоциация „За чист старинен град”. Програмата със 
своята изключителна важност привлича и други 
институции – медии, местни фирми,  публични 
власти, към процесите на планиране и одобрение. 
Заради комплексността на този план споменатата 
нестопанска организация е създадена, за да 
управлява и координира изпълнението в тясна 
координация с местната община. Тази организация 
носи отговорността да осигури прозрачност на 
изпълнението (интернет странница, редовно издаван 
бюлетин). По време на планирането най-важните 
действащи лица са местните политици и частните 
консултанти, които разработват плана. По време на 
фазата на изпълнението се оказва, че е изключително 
важно да се обособи отделна  и специално 
профилирана институция, която да управлява 
изпълнението на мерките. 
 
Повече подробности: 
http://www.Eltis.org/index.php?id=13&study_id=2961 
Източник: Gabor Heves, Regional Environmental Center 
for Central and Eastern Europe 

 

 

 
 
 
 

ДЕЙНОСТ 10.2 ИНФОРМИРАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ 
ОБОСНОВКА 
Информирането и привличането на гражданите към 
участие е изискване не само в етапа на разработване 
на плана за устойчива градска мобилност, но и във 
фазата на изпълнението. Необходимо е, докато 
планът се осъществява, непрекъснато да се 
информира широката публика относно напредъка на 
дейностите. 
 
ЦЕЛИ 
 

 Да се осигури приемане и одобрение на мерките; 

 Да се повиши информираността за възможностите 
или ограниченията, които произтичат от 
изпълнението на мерките 

 Да се умножи броят на институциите, които 
прилагат мерките; 

 
ЗАДАЧИ 

 Да се разговаря с гражданите и заинтересованите 
страни, които са пряко засегнати (позитивно или 
негативно) от планираните мерки. Преди да 
започне тяхното осъществяване, и да се намерят 
отговори на техните притеснения или въпроси. 
Трябва да се знае, че негативно засегнатите ще 
вдигат по-голям шум от тези, които имат полза от 
мерките; 

 Да се смекчи негативният ефект, произтичащ от 
изпълнението на мерките (да се осигури подкрепа 
за фирмите, засегнати от продължитетелното 
строителство на новото трамвайно трасе); 

 Да се информира широката публика относно 
изпълнението на мерките; 

 Да се подчертаят най-важните етапи от прилагането 
на мерките и да се празнува приключването им с 
гражданите (уличен фестивал след завършването на 
пешеходна зона); 

 
ВРЕМЕВИ РАМКИ И КООРДИНАЦИЯ 

 През целия период на изпълнение; 
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КОНТРОЛ 

 
Граждани и институции, които са пряко 
засегнати от мерките; 

 
Решения за смекчаване на негативния ефект 
от мерките; 

 
Широката публика е информирана за 
мерките; 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
CiViTAS-VANGUARD Project, 2011: Involving 
Stakeholders: 
Toolkit on Organising Successful Stakeholder 
Consultations, CiViTAS Handbooks. See: 
http://www.eltis.org/docs/tools/Civitas_stakeholder_co
nsultation_brochure.pdf 
 
CiViTAS-ELAN, 2012: Citizen Engagement in the Field 
of Mobility – CiViTAS-ELAN Work and Lessons Learned 
Related to Citizen Engagement, See: 
http://civitas.eu/docs/file/citizen_engagement_in_the_fi
eld_of_mobility.pdf 
 
ПРИМЕРИ 
ГЕНТ, БЕЛГИЯ: АКТИВНА ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ЖП ГАРА 
През 2007 г. град Гент, заедно с 5 проектни 
партньори, започва мащабен проект за преустройство 
на Централна гара Гент Синт-Пиетерс, околностите и 
адаптирането им към нуждите на 21 век. Към 2020г. 
мястото трябва да се трансформира в една 
приемлива и удобна зона за живот и работа с добри 
интермодални връзки. 
Този проект има огромен ефект не само върху 
общностите, живеещи в зоната, но и върху 
гражданите на целия град. Градът определя един 
информационен пункт, който организира 
комуникацията с гражданите, привличането им към 
участие във фазата на планиране и изпълнение. 
 
ЗАГРЕБ, ХЪРВАТСКА: ПРИВЛИЧАНЕ НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ КЪМ 
ДИЗАЙНА НА НОВ ТЕРМИНАЛ 
Чрез проекта Civitas Elan град Загреб подготвя 
концепция за нов пасажерски терминал „Сава-Север“ 
с пет начина за транспортиране и голямо влияние 
върху развитието. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Градът решава да привлече различни местни 
институции към създаването на концепцията, като 
използва различния медийни канали, също така и 
публични срещи и презентации, с които да въвлече 
гражданите и институциите към дебат за новия 
терминал. 

 
 

 
 

ДЕЙНОСТ 10.3 ПРОВЕРКА НА НАПРЕДЪКА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Описанието на мониторинга и оценката е извършено 
преди приемането на плана (Дейност: 8.1). При 
изпълнението на мерките е необходимо, да започне 
редовното прилагане на избраните инструменти за 
мониторинг, оценка и да се преценява какъв е 
прогресът към постигането на целите. Резултатите на 
оценката ще бъдат необходими, при промяна на 
дизайна на мерките, с цел да се постигнат по-
ефективни резултати (Дейност: 11.1 Редовно 
актуализиране на текущия план). Отчетите трябва да 
гарантират, че резултатите от осъществяване на 
плана стигат до публичен дебат и по този начин дават 
възможност, всички заинтересовани страни да правят 
необходимите корекции (дали целите са постигнати 
и мерките са противоречиви). 
 
ЦЕЛИ 

 Да се поддържа отчетност по постигнатия процес и 
постигането на целите; 

 Да се идентифицират проблемите, пречките и 
другите предизвикателства пред навременното 
изпълнение; 
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 Редовно да се инфомират заинтересованите лица и 
гражданите за напредъка на мерките 

 
ЗАДАЧИ 

 Да се провежда редовен мониторинг върху 
изпълнението и резултатите от гредна точка на 
получените продукти и въздействия (Дейност: 8.1); 

 Да се включат изводи, които показват напредъка 
спрямо измеримите цели и индикатори 
(намаляване на запрашеността), тъй като те ще 
покажат дали вашите мерки постигат това, което е 
било предвидено; 

 Да се включат изводи, които имат връзка с 
дейностите по прилагането, изпълнението на 
главните цели, степента на информираност и т.н. 
Това е изключително ценно в случай, че в бъдеще 
искате да повторите или да модифицирате мерките 
на друго място; 

 Редовно (на всеки 1 до 5 години – зависи от 
мерките) да се оценяват въздействията от мерките  

 Да се публикува доклад с оценката, предназначен 
за гражданите и политиците; 

 
 

 
 
 

ДЕЙНОСТИ,НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се включи проверка която означава, 
заинтересованите лица, широката публика и 
сходните публични институции от други градове да 
дадат обратна връзка, как според тях изпълнението 
кореспондира на главните и специфичните цели на 
Плана за устойчива градска мобилност. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Мониторинг и оценката да се провеждат по 
прозрачен начин, за предпочитане от независима 
агенция. Да се гарантира неутралитет и 
обективност, както и да се приложат същите 
индикатори, които са използвани и в предишните 
стъпки. Ако това не е реалистично (заради 
бюджетни ограничения), то алтернативата е 
мониторинг и оценка със собствени средства на 
властите. 

  
ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

 След приемане на дейностите и бюджетния план – 
във фазата на изпълнение; 

 
КОНТРОЛ 

 
Изпълнението на мерките са обект на 
непрекъснат мониторинг; 

 
Въздействията са оценявани на определени 
периоди; 

 
Докладът за оценка е подготвен и 
публикуван; 

 
За повече информация: Дейност: 8.1 Мониторинг и 
оценка 
 
ПРИМЕРИ 
ААХЕН, ГЕРМАНИЯ: МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ РЕДОВНИ 
СРЕЩИ 
В Аахен различните групи заинтересовани лица се 
срещат всяко тримесечие и това е част от един текущ 
мониторинг процес, върху изпълнението на мерките 
в сферата на екологичната мобилност. 
В началото на 2009 г. започва план за чист въздух с 29  
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мерки, свързани с мобилността. Създава се работна 
група с представители на общинските дирекции за 
транспорт и околна среда, търговската камара, 
местен транспортен оператор и регионалната 
транспортна асоциация. Тази група има за цел да 
наблюдава изпъълнението на мерките по време на 
тримесечни срещи, на които те се дискутират и в 
случай, че  постигането на целите се подлага на 
съмнение, то се преминава към мерките от 
резервния списък. Установяването на тази система от 
редовни мониторинг срещи е евтин и ефикасен 
метод по време на фазата на осъществяване. 
 
Източник: Rupprecht Consult based on input from the 
City of Aachen 

 
ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙЦ, ИСПАНИЯ: ПРОВЕРКА НА 
НАПРЕДЪКА 
Планът за устойчива мобилност и публични 
пространства на град Витория-Гастейц е един от 
стратегическите проекти, които трябва да се 
предприемат с цел постигането на градската визия от 
MASTER PLAN 2015. 
Трябва да се приеме социална отговорност за 
въвеждане и изпълнение на политики за устойчиво 
бъдеще с акцент върху борбата срещу климатичните 
промени, социалната кохезия и създаването на 
единен град. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
През 2011 г. се предприема едно изследване върху 
градската мобилност с цел да се установи напредъкът 
при постигането на целите. То допринася за 
разбирането на промените в града след прилагането 
на плана и определянето на степента на промени в 
навиците за мобилност. 
Изследването е в две части: в първата част са 
проведени 4000 телефонни интервюта. Втората част 
от изследването се фокусира върху мобилността във 
връзка с икономическата функционалност (как да се 
придвижим до работа и т.н.) и се осъществява чрез 
директни интервюта с 300 компании и 2700 
служители. 
Изследването, осъществено през 2006 г., служи за 
сравнение как мобилността е променена след 
началото на прилагането на плана за устойчива 
мобилност. Данните показват, че в периода 2006-
2011 г. броят на хората, използващи публичен 
транспорт, е нараснал с 80% 
 
Източник: Kerstin Burckhart, IET Barcelona; 
Environmental Studies 
Centre, Vitoria-Gasteiz City Council  
www.vitoria-gasteiz.org/movilidad 
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ИНДИКАТОР: 
Окончателна оцанка на въздействието 

завършена 

       
          
          
          
          

          
          
          
          
          
                        

   11.1 Регулярно актуализиране на плана 

 
 
 
 

                        
  

Преглеждайте достиженията, за да 
определите успехите и грешките 

       

   11.2 
       
       
       

         
                        
                        
  Определете новите 

предизвикателства за следващия 
УПГМ 

          

   11.3 
  

11. Научете си 
урока 

 
   
   

     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                        

 
 

ДЕЙНОСТ 11.1: РЕДОВНО АКТУАЛИЗИРАНЕ 

НА ТЕКУЩИЯ ПЛАН 

ОБОСНОВКА 

Оценка на резултатите (Дейност 10.3: Проверка на 

напредъка относно постигането на целите). Следва 

редовно да се отчитат, за да се оптимизира процеса и 

изпълнението. Необходима е известна гъвкавост, за 

да се актуализира плана. Да се гарантира, че новите 

развития и прозрения са взети под внимание. В 

противен случай планът може да загуби своята 

ефективност във времето. 

 

ЦЕЛИ 

• Съответствие към новите изисквания; 

• Уверете се, че изпълнението е в правилна посока и 

целите са постигнати; 

• Оптимизирайте процеса на изпълнение; 

 

ЗАДАЧИ 

• Бъдете гъвкави относно актуализирането на плана и 

извършването на промени за измерване на 

изпълнението; 

• Идентифицирайте областите, в които не могат да 

бъдат постигнати целите, или когато нови 

разработки в плана са остарели; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Направете корекции където е необходимо в 

сътрудничество със съответните участници. 

Програмата за изпълнение може да бъде променена 

на базата на това, какво стратегията извършва по 

време на периода на изпълнение (обикновено 

продължителността е между три и десет години); 

• Определете ясно промените в устойчивия план за 

градска мобилност, които са резултат от оценката, с 

цел да получите официално одобрение на 

политическо ниво; 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

• Преглед и актуализация, най-малкото веднъж на 

всеки пет години. 

 

КОНТРОЛ 

 
Необходимите промени в изпълнението на 

индентифицираните мерки са направени; 

 
Обсъдени са измененията със 

заинтересованите страни; 

 
Приключено е обновяването на плана; 

 

ДЕЙНОСТ 11.2: ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ 

ПОСТИЖЕНИЯТА ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ 

УСПЕХИТЕ И ГРЕШКИТЕ 

ОБОСНОВКА 

Преглед на постиженията на плана за устойчива 

градска мобилност, означава широка оценка за 

въздействието му върху градския транспорт и 

мобилност, и извън нея (принос към общата визия). 

Както и на ефективността на самия процес на 

планиране, за да се определи степента на успех на 

разработването на плана. Погледнато от два аспекта, 

да научите и да подобрите вашия опит, което от своя 

страна, е в помощ да се осигури стабилна основа за 

следващия планов цикъл. 

 

ЦЕЛИ 

• Анализирайте процеса на планиране на планът и 

изпълнението му с поглед към успехи; 

• Подобрете разбирането на процеса на устойчиво 

планиране на градската мобилност и цялостното му 

въздействие; 

• Научете си урока, за да сте подготвени за 

следващото поколение устойчив план за градска 

мобилност; 
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ЗАДАЧИ 

Когато достатъчен брой резултати са на 

разположение: 

• Направете оценка на процеса (наблюдение на 

участието, фокус групи, интервюта); 

• Направете оценка на въздействието на по-широко 

прилаганите мерки; 

• Анализирайте положителните и отрицателните 

показатели. Опишете целите, които не могат да 

бъдат постигнати, но все още са на дневен ред; 

• Създайте документ на "научените уроци"; 

• Разработете стратегии за укрепване на успеха и да се 

избегне провал за следващия кръг на планиране; 

• Общувайте с проектния екип и ключовите 

заинтересовани страни относно "научените уроци"; 

 

ВРЕМЕВА РАМКА И КООРДИНАЦИЯ 

• Прегледайте ефективността на процеса на 

планиране по време на фазата на изпълнение; 

• Когато достатъчен брой мерки са били изпълнени, 

направете преглед на цялостното въздействие (т.е. 

да ли сме се доближи до идеята?); 

 

ДЕЙНОСТИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСНОВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

• От съществено значение за политиката е 

разпространението на резултатите (положителни 

или негативни), така че други градове да могат да се 

поучат от вашия опит; 

 

КОНТРОЛ 

 
Направена е последваща оценка на 

процеса на планиране и оценка на 

изпълнението. 

 
Опитът е документиран; 

 

ПРИМЕРИ 

ТУЛУЗА, ФРАНЦИЯ: ОТПРАВНА ТОЧКА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВ ПЛАН 

През 2008 г. Тулуза започна ревизия на своя 

транспортен план ( PDU ) от 2001г. Новият план 

обхваща т. нар. обществен транспортен периметъра 

на Тулуза, в който по това време, влизат 72 общини 

(Тулуза е включена). Новият план е предназначен да 

покрие всички общини, които също бяха включени в 

разработването на плана за градско развитие (SCOT), 

с което общият брой е нараснал до 118 общини. 

Мултимодалната оценка на различните показатели 

PDU е завършена в рамките на първите три месеца от 

стартирането на новия план.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Резултатите от тази оценка бяха обсъдени в различни 

работни групи във връзка с първоначалните цели на 

PDU, (нови правни задължения и местни цели). Това 

е довело до необходимостта на преразглеждането на 

PDU. Тези цели са в основата на развитието на 

съдържанието на новия PDU. 

За повече информация виж: Приложение С 

 

ЕРФУРТ, ГЕРМАНИЯ: ПРЕГЛЕД НА 

ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЕСТНИЯ 

ТРАНСПОРТЕН ПЛАН 

Град Ерфурт в Източна Германия оценява 

резултатите от техния местен транспортен план,  

десет години по-късно (публикуван в специална 

брошура). Това е подходящ период от време, който 

дава възможност да се оценят резултатите на такава 

сложна и стратегическа концепция, каквато е местния 

транспортен план. Четирите основни момента на 

процеса на оценка бяха следните: 

• Определяне на дългосрочните ефекти от 

провеждането на изследвания със сходна структура 

през 1991, 1994 и 1998г.; 

• Оценяване на отделните мерки, за да се определи, 

на коя мярка се дължат успехите или неуспехите; 

• Вземете предвид информацията относно транспорта 

(стил на пътуване и т.н.) и данните относно 

потребителското поведение при пътуване (основно 

разделение, тарифиране и др.); 

• При планиране на проекта, анализирайте успехите 

или неуспехите и процеса на взимане на решения 

(стратегическо планиране от ръководителя на 

проекта, участието на гражданите и др.); 

 

Източник: Guidemaps Handbook, том 1: Концепции и 

инструменти, стр.60.  

www.osmose-

os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_ 
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ДЕЙНОСТ 11.3: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИТЕ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА СЛЕДВАЩОТО 

ПОКОЛЕНИЕ ПУГМ 

ОБОСНОВКА 

Преди започване на работата по следващото 

поколение на вашия план за устойчива градска 

мобилност, генерираните поуки досега трябва да 

бъдат отразени към новите предизвикателства на 

градския транспорт и мобилност. Това може да 

помогне за оптимизиране на процеса на планиране и 

подбор на мерки в бъдеще. Опитът от страни, където 

устойчивото планиране на градската мобилност е 

било задължително за някои години (LTP във 

Великобритания, PDU във Франция), показва, че 

всеки цикъл на планиране помага да се подобри 

експертизата на устойчивото планиране на градската 

мобилност и да се повиши ефективността на 

следващия кръг планиране. Първият анализ на 

предизвикателствата за следващото поколение план 

за устойчиво градска мобилност може да повлияе на 

дизайна на процеса на планиране и затваряме на 

кръга между текущия и новия план за устойчива 

градска мобилност. Друга мотивация за разглеждане 

на посоката на Планът за следващото поколение 

устойчива градска мобилност е да се стремим към по-

силна интеграция на други области на политиката в 

бъдещи планове. 

 

ЦЕЛИ 

• да се подготвим за следващия кръг планиране; 

• Размишлявайте върху опита придобит от текущия 

цикъл на планиране с оглед на новите 

предизвикателства; 

 

ЗАДАЧИ 

• Идентифицирайте новите предизвикателства, които 

са разработени по време на фазата на изпълнение 

(чрез дискусия с ключовите заинтересовани страни, 

анализ на данни и др.); 

• Обсъдете с ключовите заинтересовани страни как 

получения опит в настоящия цикъл на планиране 

могат да помогнат по-добре да се анализират тези 

предизвикателства; 

• Помислете как политиките в други области могат да 

бъдат използвани за създаване на синергии с 

мобилните политики (използване на земята, 

енергетиката, околна среда, икономическото 

развитие, социално приобщаване, здраве и 

безопасност); 

• Бъдете готови да разработите следващото поколение 

устойчив план за градска мобилност; 

 

 

 

 

 

 

 

 
СИНХРОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ 

• Преди да започнете развитието на нов план за 

устойчива градска мобилност докато сте още в 

рамките на периода на прилагане на текущия план. 

 

КОНТРОЛ 

 
Идентифицирани са новите 

предизвикателства спрямо градския 

транспорт и мобилност; 

 
Поуки от текущия цикъл на планиране са 

използвани за развитие на следващия план 

за устойчива градска мобилност; 
 

 

ПРИМЕР 

ЛИЛ, ФРАНЦИЯ: ПОДГОТОВКА НА ВТОРИ 

PDU 

В края на 2005 г., агломерацията Лил оцени своя 

План за устойчива градска мобилност от 2000 година 

(предписано от закона). В резултат на тази оценка и 

новите разработки на национално равнище, the 

national Grenelle d’Environnement (Дебат по околната 

среда), агломерацията реши да го преразгледа през 

2006 година. Резултатите от проучването относно 

мобилността в Лил възродиха тематичните работни 

групи от първия PDU. Те бяха помолени да 

преразгледат и да привлекат нови идеи за втория 

план за устойчива градска мобилност, който е 

трябвало да обхване периода от 2010 до 2020 . Тези 

тематични работни групи се събираха редовно в този 

период от 2006 до 2010, за да обсъдят подтеми и 

съдържанието на новия план за устойчива градска 

мобилност. 

 

За повече информация виж: Приложение С 
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