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Въведение

Транспортиране	на	товари	в	градските	зони

Проблемът	за	транспортиране	на	товари	
в	градски	зони

До	средата	на	1990г.,	изследователи	и	държав-
ници	обръщаха	относително	малко	внимание	на	
проблемите	за	лошото	транспортиране	на	товари	
в	градските	зони.	По-късно	това	се	променя	и	
има	нарастващ	интерес	към	логистиката	на	съби-
рането	и	услугите	по	доставяне	в	градовете	и	в	
часност	в	градските	центрове.	Няколко	проекта	в	
Европа	и	другаде	се	грижат	за	точно	определяне	
на	ключовите	проблеми	при	транспортирането	
на	товари	в	градските	зони	и	индентифицират	
потенциални	решения.

Фундаменталната	дилема	при	транспортиране	
на	товари	в	градските	зони	обаче	е:	бъдещия	
успех	на	града	и	на	градските	центрове	зависи	от	
тяхната	ефективност.	От	една	страна,	градските	
зони	трябва	да	бъдат	места	за	живеене,	работа,	
пазаруване	и	прекарване	на	свободното	време.	
В	това	отношение	те	застават	с	лице	към	из-
вънредно	сурова	конкуренция,	особено	от	извън	
градските	паркове	за	продажба	на	дребно.	Ако	
търговците	и	другите	работодатели	и	произво-
дителите	трябва	да	запазят	доверие	в	града	и	
градските	центрове,	ефективните	логистични	
системи	трябва	да	осигурят	такова	обслужване,	

че	търговските	заведения	да	могат	да	бъдат	об-
служвани	по	ефективен	начин.	От	друга	страна	
проектантите	на	градовете	са	много	преднамере-
ни	към	нуждите	за	поддържане	или	подобрение	
на	качеството	на	околната	среда	на	градския	
център,	за	да	привлекат	купувачи,	туристи	и	ра-
ботници	и	може	би	да	убедят	хора	да	живеят	там.

Има	популярно	схващане,	че	превозните	средс-
тва	на	стоки	са	вредни	за	градската	околна	сре-
да,	съдействайки	значително	на	проблемите	на	
претоварване,	замърсяване,	безопасност	и	шум.	
Това	не	е	изненада	и	следователно	конфликт	
може	да	възникне	между	търговските	интереси	
и	лобито	за	околната	среда,	доколкото	се	отнася	
за	логистика	в	градовете.	
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Европейската	акция	за	кординиране	“Най-доб-
рите	решения	за	товарни	превози	в	градовете”	
(BESTUFS)	се	спонсорира	от	Европейската	
комисия	(DG	Транспорт	и	Енергетика)	и	е	активна	
от	2000	г.	до	2008	г.	Основната	й	цел	е	да	инден-
тифицира,	опише	и	разпространи	най-добрите	
практики,	успешни	критерии	и	ситуации	за	реше-
ния	при	транспортиране	на	товари	в	градските	
зони.	
Освен	това,	BESTUFS	има	за	цел	да	поддържа	
и	разшири	отворената	Европейска	мрежа	между	
експертите	по	градски	товарни	превози,	потре-
бителските	групи/асоциациите,	съществуващите	
проекти,	съответните	Дирекции	на	Европейска-
та	комисия	и	представителите	на	национални,	
регионални	и	местни	транспортни	администра-
ции	и	транспортни	оператори.	Екипът	на	проекта	

организира	работни	семинари	и	конференции	
навсякъде	в	Европа	и	доклади	относно	интере-
сни	разработки	отнасящи	се	до	градския	тър-
говски	транспорт,	демонстрации	и	събития	на	
Европейско,	национално,	регионално	и	местно	
ниво.	BESTUFS	привлече	значително	внимание	
от	страна	на	практикуващите,	а	също	така	и	из-
следователите	и	цялата	информация	е	публично	
достъпна,	чрез	интернет	сайта		www.bestufs.net.	

Какво	е	BESTUFS?

Интернет	сайт	на	BESTUFS	

Защо	е	важно	транспортирането	на	
товари	в	градските	зони?

Транспортирането	на	товари	в	градските	зони	е	
важно	поради	много	причини	включващи:

Общата	стойност	на	транспортирането	на	
товари	и	логистиката	е	важна	и	има	пряка	
връзка	върху	ефикасността	на	икономиката.
То	играе	роля	в	обслужването	и	индустри-
алните	и	търговските	дейности,	които	са	
основни	за	главното	изобилие	генериращо	
дейности.
То	е	главния	работодател	в	своята	област
Приноса	на	ефикасния	сектор	на	товарния	
транспорт	прави	важна	конкуреносбособност-
та	в	цитирания	/засегнатия/	регион.
То	е	съществено	за	подсилване	на	нашите	
съществуващи	стилове	на	живот.
Отрицателните	социални	и	екологични	ефек-
ти	на	транспортирането	на	товари	в	градските	
зони

►

►

►
►

►

►
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В	повечето	случай	придвижванията	на	стоки	в	
градските	области	на	Европа	е	подходящо	да	
бъдат	направени	по	път,	защото	разстоянието	за	
пътуване	ще	бъде	относително	малко	и	по	причи-
ни	за	свързаност.	За	пренасянето	на	товари	в	и	
извън	градският	област	има	повече	възможности	
за	някаква	степен	на	модален	избор,	но	пътят	е	
все	още	засега	доминиращия	способ.	Товарните	
автомобили	несъмнено	играят	важна	роля	във	
функционирането	на	градовете,	разпределени-
ето	на	стоките	до	многобройни	направления,	
жизнено	важни	за	градския	живот.	Тези	превозни	
средства		извършват	много	типове	движения	
в	градовете	включително	товари	на	стоки	в	
градските	зони	за	консумация,	пренасяне	извън	
градските	зони	на	произведени	стоки	и	отпадъци	
и	операции	по	събиране	и	доставка	в	градските	
зони.

Много	стоки	са	също	така	временно	съхранявани	
в	складове	и	складови	помещения	в	градските	
зони	преди	използването	или	продажбата	им.

Типовете	и	моделите	на	товарния	транспорт	вът-
ре	в	градските	зони	ще	зависи	от	широк	диапазон	
от	фактори	включително:

Задръстване	на	градския	трафик

►	 Местоположението	и	типа	на	съществуваща-
та	индустрия

►	 Структурите	на	веригата	на	снабдяването	на	
компаниите	в	тези	индустрии	

►	 Съществяващата	транспортна	инфраструкту-
ра,	включително	дали	градската	зона	съдър-
жа	главно	пристанище,	летище	или	железопъ-
тен	товарен	терминал	

►	 Местоположение	и	обхват	на	складовите	
обекти

►	 Размери	и	тегла	на	превозните	средства	за	
товари	разрешени	да	работят	в	градската	
зона

►	 Достъп	и	норми	за	натоварване	приложими	в	
градската	зона

►	 Съществуващи	условия	на	пътния	трафик

►	 Поведение	на	клиентите	(използване	на	елек-
тронна	търговия	и	т.н)
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Подходи	(насоки)	на	BESTUFS	към	устойчиво	

развиващ	се	транспорт	на	товари	в	градските	зони	

Целта	на	стратегията	за	непрекъснат	транспорт	
е,	“да	отговори,	по	възможност,	как	обществото	
възнамерява	за	осигури	средствата	за	благо-
приятно	посрещане	на	икономически	и	социални	
нужди	ефикасно	и	разумно,	докато	намалява	
възможността	да	се	избегне	или	незадължител-
ни	насрещни	въздействия	и	техните	асоциирани	
цени,	над	съответното	пространство	и	времеви	
скали”	(Пълна	таблица	на	Великобритания	за	
устойчиво	развитие,	1996).	

В	допълнение	към	положителните	фактори	
отбелязани	на	страница	3	съществуващите	
транспортни	системи	за	товари	в	градските	зони,	
предизвикват	редица	отрицателни	икономически,	
социални	и	екологични	фактори.	Те	включват:

►	 Икономически	фактори:	натрупване,	неефи-
касност,	и	загуби	на	ресурси

►	 Екологични	фактори:	емисии	на	замърсява-
щи	вещества	включително	основни	газове	
въглероден	двуокис,	използването	на	не-
възстановимо	гориво,	земя	и	съвкупности,	и	
отпадъчни	материали,	като	гуми,	смазочни	и	
други	материали.

►	 Социални	фактори:	физически	последици	
от	завърсяващите	емисии	върху	обществе-
ното	здраве	(смърт,	болести,	рискове	и	др.),	
нараняването	и	смърт	в	резултат	на	нещастни	
случай,	шум,	визуално	смущаване,	и	друго	
качество	на	начините	на	живот	(включител-
но	загуба	на	зелени	площи	и	открити	места	
в	градските	зони	в	резултат	на	развитие	на	
транспортната	инфрастуктура)		

Политикиге	за	устойчиво	развитие	могат	да	фор-
мулират	икономически,	екологични	и	обществени	
цели.	Най-ефиктивната	политика	за	устойчиво	
развиващ	се	товарен	транспорт	е	подходяща	да	
бъде	тази,	която	едновременно	посреща	иконо-
мически,	екологични	и	социални	нужди;	и	така	
намалява	произхождащите	и	свързани	загуби	и	
разходи.	
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Подходи	(насоки)	на	BESTUFS	за	подобрение	на	

товарния	транспорт	в	градовете

Операторите	на	товарни	автомобили	и	шофьо-
рите	се	изправят	пред	редица	трудности,	когато	
изпълняват	транспортиране	на	товари	в	градски-
те	зони.	Това	включва:

►	 Пътни	потоци/проблеми	със	задръствания-
та	причинени	от	нивата	на	трафика,	трафик	
инциденти,	недостатъчна	пътна	инфраструк-
тура,	и	лошо	поведение	на	шофьорите.

►	 Транпортна	политика-свързана	включително	
с	проблемите,	за	пример,	ограничени	за	до-
стъп	на	превозни	средства	базирани	на	време	
и/или	размер/тегло	на	превозни	средства	или	
автобусни	платна.	

►	 Паркиране	и	проблеми	на	товарене/разтовар-
ване	включително	норми	за	товарене/разто-
варване,	глоби,	недостатъчно	пространство	
за	разтоварване	и	товаро-разтоварни	пробле-
ми.

►	 Проблеми	свързани	с	клиент/получател,	
включително	чакане	за	осъществяване	на	до-
ставка	и	събиране,	трудност	за	намиране	на	
получател,	времена	за	събиране	и	доставка	
изискуеми	от	доставчиците	и	получателите.

Натоварващи	знаци

Важно	е	да	бъде	направена	разлика	между	две	
различни	групи	които		са	способни	да	осъщест-
вят	промените	в	системата	за	товарни	превози	в	
градовете,	за	да	я	направи	по	устойчиво-разви-
ваща	се	и	обоснована	за	нейното	извършване,	а	
именно:	

Градски власти
Промените	стават	чрез	въвеждането	на	мерки	
които	заставят	или	насърчават	компаниите	да	
променят	същите	действия.	Възможните	стра-
тегии	включват	подобрения	в	информационните	
условия,	достъпа	на	превозни	средства	и	норми	
за	товарене	и	разтоварване,	схеми	за	управле-
ние	на	трафика,		инфраструктурни	разработки	и	
пътни	цени.

Товарни транспортни компании
Те	са	склонни	да	осъществяват	иниациативи,	
които	ще	намалят	въздействието	на	техните	то-
варни	операции,	тъй	като	те	ще	получат	някаква	
вътрешна	полза	от	тази	промяна	в	поведението.	
Тези	ползи	могат	да	бъдат	вътрешни	икономи-
чески	преимущества	От	работата	в	по-социален	
и	кологичен	начин,	или	през	подобрена	иконо-
мическа	ефективност	или	ако	са	способни	да	
повишат	дяловото	участие,	като	резултат	от	
отношението	им	към	околната	среда.	Примерите	
на	принципите	на	ръководните	компании	вклю-
чват	увеличаване	на	фактора	на	натоварване	
чрез	консолидация	на	градското	транспориране,	
правейки	доставки	преди	или	след	нормалните	
часове	за	доставка,	използването	на	маршру-
тен	или	планировъчен	софтуер,	подобрения	в	
горивната	ефективност	на	превозните	средства,	
коминакиционни	системи	в	колата,	и	подобрения	
в	системите	за	събиране	и	доставка	(включител-
но	технологията	по	товарене	и	разтоварване,	
кординация	на	натоварване	и	кординация	между	
товароизпращачите,	превозвачите	и	клиента).	

Някои	от	тези	иниациативи	са	технологично-
свързани,	някои	са	свързани	с	компаниите	за	то-
варни	превози,	реорганизирайки	техните	опера-
ции,	и	някои	включват	промяна	в	организацията	
на	веригата	на	доставка.
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Защо	наръчници	за	добрите	практики	на	

BESTUFS?

Този	наръчник	за	добрите	практики	на	BESTUFS	
е	построен	върху	предишния	разработен	от	
BESTUFS	наръчник	за	добрите	практики.	Той	
е	определен	да	даде	упътване	на	всеки	в	него	
или	който	се	интересува	от	него,	движението	на	
товарния	транспорт	в	градските	зони,	когато	той	
взема	измерванията	които	могат	да	доведат	до	
подобряване	на	потоците	на	продукти	в	градски-
те	зони	и	да	намалят	действието	върху	околната	
среда..	Три	тези	са	адресирани	в	наръчника,	ко-
ито	могат	да	бъдат	използвани	от	градското	пла-
ниране,	товарните	транспортни	компании	и	други	
части	от	снабдителната	верига,	за	да	подобрят	
градските	транспортни	товарни	системи

►	 Удобен	достъп	на	превозни	средства	и	до-
стъп	за	натоварване	в	градските	зони	(Част	І)

►	 Основните	резултати	вкючени	в	решенията	за	
последната	миля	(Част	II)

►	 Основните	резултати	свързани	с	градските	
обединителни	центрове	(Част	III)

По	нататъшна	информация	може	да	бъде	на-
мерена	на	сайта	на	BESTUFS	www.bestufs.net	
(предимно	на	Английски	език).

BESTUFS-указания
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ЧАСТ	1:	Достъп	на	товарни	превозни	средства	и	

товарене/разтоварване	в	градските	зони

1.	Ефективно	използване	на	пътната	
инфраструктура

2.	Ръководство	за	оценяване	на	достъп
на	товарни	превозни	средства	и	това-
рене	в	градските	зони

Знак
Маршрути	на	камионите
Информация	и	карти	за	товарите	в	градските	
зони
Улични	платформи	за	товарене
Близки	зони	за	доставка	(БЗД)
Градски	обединителни	центрове
Правила	и	норми	за	теглото	и	размерите	
Правила	(порми)	за	регулиране	на	времето
Внушителен	и	прилаган	достъп	и	норми	за	
натоварване
Екологични	зони/стандартни	норми	за	емиси-
ите

►
►
►

►
►
►
►
►
►

►

Нощна	доставка
Платна	за	камиони
Пътни	системи	за	таксуване

3.	Технология	в	градския	транспорт	на
	товари	

4.	Превозни	средства	запазващи	околна-
та	среда

5.	Въпроси	(проблеми)	за	решаване

6.	Съвместна	работа	между	обществе-
ния	и	частния	сектори

►
►
►
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Ефективно	използване	на	пътната	

инфраструктура

Разтоварване	в	Copenhagen,	Дания

Ефективното	използване	на	пътната	инфра-
структура	в	градски	области	е	с	висок	приоритет,	
тъй	като	в	повечето	случаи	градското	пътно	
пространство	не	може	да	бъде	увеличено.	
Управлението	на	използването	на	градската	
пътна	инфраструктура,	съобразно	времето	и	
пространството	е	от	основна	важност	за	хората,	
които	планират	градската	подредба	и	се	проек-
тира	в	разнообразни	измерения	за	регулиране	на	
използването	на	тази	инфраструктура.	Напри-
мер,	някои	градове	вече	предоставят	зони	и	
паркинги	за	товарене,	за	да	може	транспортната	
търговия	да	подобрява	условията	за	работа	на	
организаторите	на	транспорта	и	също	да	посо-
чи	отрицателните	въздействия,	които	могат	да	
бъдат	причинени	чрез	доставянето	(т.е.	двойното	
паркиране).
През	миналите	няколко	години	също	бяха	въве-
дени	нови	експериментални	схеми.	Информаци-
онните	и	комуникационните	технологии,	заедно	с	
подимните	приемни	рампи	или	различните	сигна-
ли	със	съобщения	стават	по-евтини		и	предлагат	
разнообразие	от	схеми	за	нов	достъп,	пригоде-
ни	за	специфична	градска	инфраструктура	за	
доставка	на	продукти.	Освен	осигуряването	на	
инфраструктурата,	някои	градове	също	предла-
гат	допълнителни	благоприятни	услуги,	като	зони	
за	товарене	за	да	се	осъществяват	доставките	
(т.е.	възможност	за	краткотрайно	складиране	или	
помагане	по	време	на	транспортирането).

Ефективните	и	надеждни	доставки	е	необходимо	
да	помагат	градската	икономика,	едновременно	
чрез	хората,	които	планират	градоустройството	
както	и	транспортните	оператори.	Ключови	про-
блеми,	които	трябва	да	се	вземат	предвид	за	да	
се	постигат	ефективни	и	устойчиви	достижения	
включват:

►	 Превозните	средства,	които	извършват	до-
ставките,	трябва	да	допускат	колкото	се	може

по	-	малко	социални	и	екологични	щети.

►	 Хората,	които	планират	градоустройството	(от	
градски,	общински	или	местни	институции	за	
транспорт	)	,	компаниите	за	транспорт	на	то-
вар	и	друг	бизнес,	трябва	да	се	обединят,	за	
да	гарантират,	че	тези	цели	ще	се	постигнат.	

►	 Хората,	планиращи	градоустройствата	е	
необходимо	да	влияят	и	контролират	движе-
нията	на	колите	превозващи	стока.	

►	 Компаниите	за	транспорт	трябва	да	оптими-
зират	ефективността	за	да	намалят	задръс-
тванията	и	отрицателното	въздействие	върху	
околната	среда.

►	 Типовете	(видовете)	необходими	(изискващи)	
управленчески	мерки	зависят	от	следните	
фактори:

-	 икономическите,	социалните	и	природните		
	 цели	на	градските	власти;
-	 нивото	на	транспорта	на	товари	и	трафика		
	 на	пътя;
-	 размерът,	плътността	и	планировката	на		
	 дадена	градска	област.
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Таблицата	показва	подходи	за	осигуряване	на	различен	достъп	на		превозните	средства	за	стоки	в	
градските	зони	и	това	е	обсъдено	в	тази	част	на	наръчника.

Възможни подходи

►	 Партньорства	при	транспортирането	на	
	 товари

►	 Телекомуникации	за	градски	транспорт	на	
товари

►	 Сигнализация
►	 Информация	за	градски	товарни	превози	и	

карти
►	 Пътни	такси
►	 Допускане	на	нощни	доставки
►	 Маршрути	за	камиони	или	маршрути	забране-

ни	за	леки	автомобили

►	 Телекомуникации	за	градски	транспорт	на	
товари

►	 Сигнализация
►	 Пътища	за	товарни	автомобили
►	 Опростяване	и	хармонизация	на	теглата	на	

превозните	средства,	размер	и	конструктивни	
норми

►	 Информация	за	градски	товарни	превози	и	
карти

►	 Градски	обединителни	центрове

►	 Осигуравяне	на	места	(паркинги)	за	улично	
натоварване

►	 Близка	зона	на	доставки	(БЗД)
►	 Градски	обединителни	центрове

►	 Тегло,	разреми	и	стандарти	и	норми	за	вредни	
емисиите	на	превозните	средства

►	 Регулиране	на	времето	за	достъп	и	товарене	
на	товарните	автомобили

►	 Допускане	на	нощни	доставки
►	 Екологични	зони	
►	 Маршрути	за	товарни	автомобили
►	 Инфраструктурни	подобрения	
►	 Насърчаване	на	използването	на	превозни	

средства	опазващи	околната	среда
Строго	прилагане►

Цели

Получаване	на	подръжка	от	товарните	компании	
за	товарни	стратегии	и	иниациативи

Подобряване	(повишаване)	на	сигурността	при	
пътуване	на	товарни	транспортни	средства	

Помагане	на	пътуването	на	шофьорите	на	товар-
ните	превозни	средства	и	намаляване	на	пътува-
нията	и	километрите	им.

Подпомагане	на	товарните	транспортни	компа-
нии	в	етапа	на	доставка	и	събиране

Намаляване	замърсяването	на	околната	среда	и	
риска	от	нещастни	случай	свързани	с	превозни	
средства
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Ръководство	за	мерки	за	достъпа	и	зареждането	

на	превозни	средства	за	товари	в	градските	зони.	

Знаци	за	натоварване

Преди	да	въвеждат	каквито	и	да	е	било	нови	
норми	за	превозните	средства	за	товари	в	град-
ските	зони	градските	власти	трябва	да	осигурят	
разбираемо	тяхните	намерения	и	да	не	попречат	
с	новите	норми	на	другите	местни	области.	

Знаци

Чисти	и	точни	пътни	знаци	би	трябвало	да	се	из-
ползва	от	градските	власти	да	пояснява	маршру-
тите	и	нормита	на	превозните	средства	за	товари	
в	градските	зони.	

1.			Пътните	знаци	трябва	да	се	използва	за:

►	 Предупреждаване	на	водачите	за	пътищата	
които	могат	да	бъдат	неподходящи	за	техни-
те	превозни	средства	(например	стеснените	
улици)

►	 Информират	шофьорите	за	регулиране	на	
пътя	(например	тегла,	размери	и	правила	за	
регулиране	на	времето)

►	 Информира	шофьорите	за	улични	паркинги	и	
правила	за	зареждане

►	 Ръководи	водачите	по	маршрутите	за	камио-
ни	

►	 Ръководи	водачите	до	паркингите	за	камиони	
и	ключовите	промишлени	области

2.			Градските	власти	би	трябвало	да	осигурят	
следното:	

►	 Пътните	знаци	да	предават	правилна	инфор-
мация

►	 Да	се	използва	най-модерната	версия	на	
пътните	знаци

►	 Пътните	знаци	лесно	да	се	виждат	и	четат	и	
да	са	в	добро	състояние

►	 Да	има	достатъчно	знаци	за	паркинги	и	ин-
формация	за	натоварване	(така	че	водачите	
да	не	се	нуждаят	от	далечни	пробеци	за	да	
проетат	знаците)		

3.	 Градските	власти	могат	да	работят	със	собс-	
	 твениците	или	арендаторите	на	промишлени-	
	 те	зони	и	да	въведат	нови	или	подобрени		
	 информационни	дъски	

4.	 Променливи	знаци	със	съобщения	могат	да		
	 бъдат	използани	за	предаване	на	информа	
	 ция	в	реално	време
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Табели	за	камиони

Маршрути	за	товарни	автомобили

Препоръчителни	или	законоустановени	мар-
шрути	за	товарни	автомобили	могат	да	бъдат	
използвани	от	градските	власти,	за	да	предпазят	
шофьорите	на	камиони,	превозващи	стоки,	да	
използват	неподходящи	или	несигурни	пътища.	
Докато	препоръчителните	маршрути	за	товарни	
автомобили	изискват	малко	или	никакво	подоб-
рение,	законоустановените	маршрути	(които	
забраняват	на	товарните	автомобили	да	изпол-
зват	неподходящи	пътища)	изискват	подобрение	
и	затова	са	по-сложни	и	скъпи	за	оборудване	и	
осъществяване.

1.			Различни	видове	маршрути	за	товарни
автомобили,	които	могат	да	бъдат	разглежда-
ни	включват:	

►	 Стратегически	маршрут	–	маршрут,	включващ	
главни	пътища	за	по-дълги	разстояния,	мина-
ващи	между	ключови	дестинации	(места)	или	
в	главни	градски	зони.

►	 Маршрути	обхващащи	зони	за	дистрибуция	
–	пътища,	свързващи	стратегически	марш-
рути	и	свързващи	главен	път	с	определено	
място	или	район.

►	 Местен	маршрут	за	достъп	–	маршрут,	осигу-
ряващ	достъп	до	определени	места.

2.			Факторите,	които	трябва	да	се	вземат	пред
вид	за	избор	на	подходящ	маршрут	включват:	

►	 Маршрутите	трябва	да	включват	всички	глав-
ни	пътища	в	зоната	и	връзките	между	тях.

►	 Маршрутите	трябва	да	обслужват	обекти,	
които	са	главен	източник	на	товар.

►	 Пътищата,	използвани	от	товарните	автомо-
били	трябва:

	 -		 да	бъдат	добре	поддържани;
	 -		 да	бъдат	достатъчно	широки,	за	да	поби-
	 	 рат	тежки	превозни	средства;
	 -		 да	не	включват	остри	завои;
	 -		 да	са	със	достатъчна	височинна	габарит-
	 	 ност	(просвет);
	 -		 мостовете	да	са	способни	да	поемат	те-
	 	 жестта	на	товарните	превозни	средства.	

►	 Стръмните	хълмове	и	определени	чуствител-
ни	райони	(т.е	жилищни,	с	висока	пешеходна	
активност	и	т.н.)	трябва	да	се	избягват.

►	 Всички	градоустройствени	власти,	отговаря-
щи	за	пътищата	в	градските	зони	и	браншът	
за	товарни	превози	трябва	да	се	включат	и	в	
избора	на	предложените	маршрути.

►	 Ясни	и	достатъчни	пътни	знаци	и	разпростра-
няването	на	печатни	и	електронни	карти	ще	
са	от	изключително	значение	за	успешната	
ориентация	в	даден	маршрут.

Товарни	карти	на	доставка
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Информация	за	градски	товари	и	карти

Градските	власти	могат	да	осигурят	много	ценна	
информация	на	товарните	транспортни	компании	
и	шофьорите.	Методите	включват	осигуряване	
на	карти	и	използването	на	информация	в	реал-
но	време.	

Карти

1.			Картите	могат	да	показват:	

►	 Маршрутите	на	товарните	автомобили	(до	
градската	област	и	в	нея)

►	 Информация	за	теглото,	размера,	времето	за	
достъп,	нормите	за	натоварване,	местата	на	
натоварване,	и	маршрутите	на	камионите	

►	 Ключовите	сгради	и	местоположения,	както	и	
индустриалните	комплекси	

►	 Паркингите	за	товарни	автомобили	

►	 Чуствителните	зони	да	са	избегнати

2.			Картите	могат	да	бъдат	произведени	на	
хартия	и	електронен	носител.Те	могат	да	
бъдат	разпространявани	от:	

►	 Местни	търговски	компании

►	 Товарните	транспортни	компании

►	 Товарните	търговски	асоциации

►	 Автомобилните	асоциации

►	 Градски	власти

3.			Някои	градски	власти	правят	пълни	(подроб-
ни)	товарни	атласи	на	техните	зони	за	вода-
чите	на	товарни	автомобили.	

Информация	в	реално	време	

1.	 Web	базирана	информация	за	проблеми	в		
	 трафика	и	ремонти	по	пътя	може	да	бъде		
	 достъпна.	

2.	 Това	може	да	бъде	свързано	към	GIS	картова		
	 система,	която	да	определя	по	възможност		
	 по	лесно	съответната	информация	(за	при-	
	 мер:	Лондонската	служба	за	предупреждение		
	 (за	информиране)	за	трафика).		

3.	 Информационните	табла	в	паркингите	за		
	 камиони,	могат	да	бъдат	използвани	за	осигу-	
	 ряване	на:		

►	 Най-важната	местна	информация

►	 Директна	информация	за	местна	помощ	и	
съдействие	

►	 Печатни	карти

Пример	FALK	шофьорски	атлас
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Улични	платформи	(паркинги)	за	товарене

Уличните	платформи	(паркинги)	за	товарене	
могат	да	си	осигуряват	от	градските	власти	в	
местата,	където		се	създават	пътувания	на	пре-
возни	средсдтва	за	товари,	но	няма	подходящи	
улични	центрове	за	натоварване	–	като	например	
бизнес	квартали	(райони)	и	зони	за	продажба	на	
дребно.	Те	осигуряват	пространства	определе-
ние	за	натоварване	и	разтоварване	на	превозни-
те	средства	за	товари.	

►	 Уличните	платформи	(паркинги)	могат	да	
бъдат	също	без	ограничения	(позволяват	
товаренето	и	разтоварването	на	товарните	
превозни	средства	по	всяко	време)	или	могат	
да	имат	правила	за	регулиране	на	времето	
отнесени	към	тях.

►	 Те	могат	да	бъдат	проектирани	за	едно	или	
няколко	товарни	превозни	средства	и	би	
трябвало	да	са	съобразени	с	размерите	на	
превозните	средства,	които	ще	ги	използват.

Пример	на	зони	за	зареждане	в	Alborg	

►	 Зоните	за	зареждане	бяха	въведени	в	тесните	
пешеходни	зони.	Преди	тяхното	въвеждане	
едно	разтоварващо	превозно	средство	блоки-
раше	другите	превозни	средства.	

►	 Всяка	от	тези	зони	за	зареждане	може	да	при-
ютява	няколко	превозни	средства,	и	позво-
лява	други	товарни	превозни	средства	лесно	
да	преодолеят	трафик	задръстването	през	
сутрешния	период	за	доставки.	

►	 Местните	търговци	са	съгласни	да	чакат	до	
11.00	сутринта	преди	да	поставят	витрини	на	
улиците	и	да	вдигнат	щорите.

►	 Те	са	по-полезни	когато	има	конкуренция	за	
пространство	межди	товарните	превозни	
средства	и	други	пътни	потребители.	

►	 Те	могат	да	намалят	задръстванията	в	трафи-
ка.
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Пример:	съседни	зони	на	доставка	в	
Bordeaux	

►	 БЗД	е	предвиден	(проектиран)	да	прави	до-
ставки	на	товари	в	градския	център	по-лесно	
и	да	намали	трафик	задръстването,	шума	и	
замърсяванията,	свързани	с	доставките.	

►	 БЗД	е	сътрудничество	между	товарните	
транспортни	компании,	търговската	палата	на	
Bordeaux	и	общинските	власти	на	Bordeaux.	
Тези	страни	осигуряват	и	финансират	систе-
мата	БЗД.	Търговците	на	дребно	не	финанси-
рат	БЗД.

►	 БЗД	е	зона	от	уличното	пространство,	коя-
то	е	предвидена	за	товарните	транспортни	
превозни	средства	за	товарене	и	разтовар-
ване	на	товари,	предназначени	за	близките	
магазини.

►	 Тази	площ	се	пази	и	контролира	от	двама	
души	персонал,	които	могат	също	да	помагат	
на	водачите	на	превозните	средства	за	стоки	
и	да	доставят	техните	стоки	до	магазините,	
използвайки	търговски	колички.

►	 Пространството	може	да	приюти	от	3	до	5	
доставящи	превозни	средства	едновременно	
(то	е	около	30	m	широко).

►	 БЗД	работи	от	понеделник	до	петък	межди	
09.00	и	17.00	ч	и	събота	межди	09.00	и	11.00	ч.		

►	 Първоначалните	резултати	показват,	че	
системата	БЗД	е	много	популярна	между	
товарните	транспортни	компании,	защото	тя	
предлага		гарантиране	на	достъпни	и	безо-
пасни	области	на	разтоварване	в	близост	до	
търговските	области	в	центровете	на	градо-
вете.

►	 Втората	БЗД	беше	установена	в	Bordeaux	
през	2005г.,	а	третата	през	2006г.,	също	така	
бяха	установени	в	други	Френски	градове	
(Rouen).

Близки	зони	на	доставка	(БЗД)

В	Bordeaux,	системата	беше	въведени	през	2003	
за	да	облекчи	доставката	на	стоки	в	градския	
център,	включително	създаването	на	‘близки	
зони	на	доставка’	(Espace	de	livraison	de	proximité	
-	ELP).	Подходоът	БЗД	включва	поставянето	на	
претоварни	платформи,	на	които	служител	осигу-
рява	помощ	за	изпращането	на	стоки	за	послед-
ната	миля	(вътрешен	град).	Товарите	се	разто-
варват	от	постъпващите	превозни	средства	и	
могат	да	бъдат	натоварени	на	тролейбуси,	коли,	
електрически	превозни	средства	и	велосипеди	
за	крайния	дистрбуционен	етап.	Този	подход	
също	така	може	да	се	използва	за	осигуряване	
на	допълнителни	услуги	(като	пример	домашни	
доставки,	кратковременно	складиране	и	т.н.).	

БЗД		в	Bordeaux
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Bild	:	Schilder	(z.B.	40)

Градски	обединителни	центрове

Градски	обединителен	център	(ГОЦ)	се	опреде-
ля	като:	“логистичен	обект,	който	е	разположен	
сравнително	близо	до	зоната,		която	той	обслуж-
ва	(може	да	бъде	градски	център,	цял	град	или	
специфично	място),	от	който	консолидираните	
доставки	се	изпълняват	за	тази	зона”	(ГОЦ	са	
разгледани	подробно	в	Част	ІІІ	на	този	наръчник.)	

Правила	и	норми	за	теглото	и	размерите	на	превозните	

средства

Правилата	често	се	въвеждат	от	градските	влас-
ти	с	цел	безопасност	и	опазване	на	околната	
среда,	за	да	предотврати	навлизане	на	превозни	
средства	с	големи	тегла,	размери	(дължина	или	
широчина),	или	броя	на	колоосите	при	изпол-
зване	на	специален	път	или	специална	зона	
(например	няколко	свързани	пътя).	Причините	за	
въвеждане	на	този	тип	регулиране	включват:	

Тесен	път
Неустойчив	мост
Нисък	мост
Надвиснали	сгради
Подобряване	на	удобствата	на	местните	
жители

Правилата	и	нормите	често	освобождават	пре-
возните	средства	от	необходимостта	за	достъп	
към	път	или	зона	за	да	правят	доставка.	Прави-
лата	и	регулиращите	норми	за	тегло,	размери	и	
време	често	са	в	противоречие	с	тези	на	други	
градски	общини.	Внимателно	разглеждане	би	
могло	да	доведе	до	хармонизация	(съгласуване).

►
►
►
►
►

Правила	за	регулиране	на	времето	и	теглото

ГОЦ	в	Германия	–	Deutsche	Post
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Bild	:	Schilder	(z.B.	46)

Правила	за	регулиране	на	времето	

Регулиране	на	времето	може	да	бъде	наложено	
за	товарни	превозни	средства	за	определени	
пътища	или	в	определени	градски	зони	в	две	
направления:	

►	 Регулиране	на	времето	по	отношение	достъ-
па	на	превозни	средства

►	 Регулиране	на	времето	по	отношение	на	
товаренето	на	превозните	средства

Регулиране	на	времето	по	отношение	на	
достъпа	на	превозни	средства

Регулирането	на	времето	за	градския	товарен	
транспорт	е	най-важният	и	обикновенно	най-
употребявания	инструмент	от	урбанистите.	Вре-
мевите	норми	за	достъп	могат	да	се	използват	за	
да	предотвратят	навлизането	в	път	ли	зона	в	оп-
ределено	време	на	деня.	Те	могат	да	се	въведат	
за	всички	превозни	средства	или	само	за	дистри-
буторските	превозни	средства	(могат	да	се	въве-
дат	и	само	за	дистрибуторски	превозни	средства	
до	определени	размери	и	тегло).	Тези	правила	
са	обикновено	въвеждани	за	пътища	или	райони,	
където	задръстванията	са	по-вероятни.	

►	 Търговски	райони	за	пешеходци	–	често	пре-
возните	средства	са	забранени	по	време	на	
пиковите	часове	за	пазаруване;

►	 Жилищни	райони	–	през	нощта,	дистрибутор-
ските	превозни	средства,	с	тегло	и	размери,	
над	позволените,	понякога	са	забранени	през	
ноща	за	тези	пътища	и	райони,	за	да	се	из-
бегнат	смущения,	както	са	забранени	и	през	
деня,	в	районите	на	училищата,	с	цел	да	се	
избегнат	инциденти.

►	 Целите	градски	области	–	в	някои	европейски	
селища,	през	почивните	дни	са	забрани	дис-
трибуторските	превозни	средства.	Нощните	
забрани	са	въведени	в	половината	френски	
градове	с	над	100000	жители.

Регулиране	на	времето	за	товарене	

Регулиране	на	времето	за	товарене	и	разто-
варване	е	свързано	с	местата	предназначени	
за	тези	дейности,	т.е	бордюрите.	Това	опреде-
ля	времето,	през	което	дистрибуторските	коли	
могат	да	спират	на	тротоарите	за	товарене	и	
разтоварване.	Тези	ограничения	трябва	да	ба-
лансират	нуждата	от	употреба	на	пространство	
за	товарене	и	разтоварване	и	други	дейности,	
като	паркирането.	

►	 Добрата	организация	при	товаренето	и	раз-
товарването	по	тротоарите	може	да	осигури	
по-добро	използване	на	ограниченото	про-
странство	и	да	намали	степента	на	задръс-
твания	в	районите.

►	 Детайлите	на	регулирането	са	обикновенно	
описани	на	добре	разположените	пътни	зна-
ци.

►	 регулиращите	трябва	да	се	съгласуват	и	да	
отговарят	на	изискванията	на	местните	пред-
приятия.
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Въвеждане	и	налагане	на	правила	по	отношение	на	

достъпа	и	товаро-разтоварните	дейности

Важно	е	да	има	ясна	сигнализация,	информация	
за	водачите	за	регулиращите	норми	прилагани	в	
съответната	зона.	Могат	да	се	сложат	камери,	за	
да	се	възпират	водачите	да	нарушават	закона	и	
да	идентифицират	тези,	които	го	правят.	

Могат	да	се	използват	и	физически	бариери	
като:
	
-	 Сменящи	се	знаци	(управлявани	от	ком-	
	 пютър,	за	да	се	контролира	достъпа	само		
	 на	разрешените	превозни	средства	)	

-	 Ограничения	за	ширина	(трябва	да	се		
	 въведат	подходящи	алтернативни	под-	
	 реждания,	които	да	позволяват	достъпа	на		
	 колите	на	спешна	помощ	или	пожарните,		
	 или	други	разрешени	превозни	средства).

►	 Тъй	като	налагането	на	правила	за	регулира-
не	от	служителите	е	скъпо,	тази	цена	може	
да	се	компенсира,	чрез	приходи	oт	глобите,	
плащани	от	нарушителите	на	закона	(	над	50	
служители	на	реда	в	Барселона	трябва	да	

►

контролират	около	5000	места	за	товарене	в	
града).

►	 Урбанистите	на	градовете	трябва	да	следят	
проектанската	работа,	да	гарантират,	че	пре-
димствата	относно	спазването	на	правилата	
за	достъп	и	товаро-разтоварните	процеси	са	
повече	от	недостатъците	(имайки	предвид	
икономиката,	обществото	и	околната	среда).

Отклоняващи	знаци Контрол	за	достъп	на	превозни	средства
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Отнасящи	се	до	околната	среда	зони/	стандартни	

норми	за	вредните	емисии

Една	‘Зона	с	намалени	вредни	емисии‘	(ЗНВЕ)	
или	екологична	зона	са	места	разрешени	само	за	
превозни	средства,	отговарящи	на	стандартите	
за	изпускането	на	вредни	емисии.	Базират	се	на:	

►	 Географската	област

►	 Периодът	от	време

►	 Стандарти	за	вредни	емисии	от	превозни	
средства

►	 Видът	на	превозното	средство

Пример	за	зони	с	намалени	вредни	емисии	в	
Европейски	градове	

1.	 От	няколко	години,	в	някои	шведски	градо-	
	 ве,	успешно	са	въведени	и	съществуват	ЗНВЕ		
	 (Stockholm,	Gothenburg,	Malmo	и	Lund).	Тези			
	 ЗНВЕ:	

►	 Те	са	въведени	да	повишат	качеството	на	
въздуха	и	да	намалят	шума

►	 Може	да	се	отбележи	с	главни	букви	в	
Европейското	законодателство	за	превоз-
ните	средства,	че	то	непрекъснато	стеснява	
границите	за	позволеното	ниво	на	отделяните	
вредни	емисии

►	 Вниманието	е	насочено	към	всички	дизело-
ви	превозни	средства	с	над	3.5	тона	тегло	с	
товар	

2.	 Такава	зона	съществува	и	в	Рим.	Такива	зони		
	 се	планират	и	в	Лондон,	Мадрид,	Париж,	Ко-	
	 пенхаген,	Милано	и	предградията	на	Норве-	
	 гия.	

3.	 Правилата	за	достъп,	базирани	на	стандар-	
	 тите	за	чистотата	на	въздуха	и	нивото	на	шум,
	 могат	да	се	въведат	и	без	да	се	определя		
	 специфична	зона.
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LKW-Spur	(z.B.	37)

Нощни	доставки

Нощните	доставки	в	градовете	са	към	дребните	
търговци	и	магазини,	извършвани	съответно	
през	нощта,	когато	обикновено	градовете	са	
тихи	и	без	дейности	(неактивни).	Времето	за	
тези	доставки	обхваща	периода	от	22	часа	до	6	
часа.	В	някои	градове,	като	Барселона	и	Дъблин,	
са	направени	успешни	опити	за	извършване	на	
тези	доставки,	като	многото	превозни	средства	
през	деня	се	заменят	с	много	по-малко,	които	да	
извършват	дейността	си	през	нощта.	

В	повечето	европейски	градове	има		специални	
правила	през	нощта,	като	изключение	прави	Па-
риж.	Могат	да	се	разгледат	два	типа	регулиране	
през	нощта:	

►	 Регулиране	на	периода	от	време	за	доставка	
до	и	вземане	от	определени	сгради	(търговс-
ки	пунктове,	офиси	или	заводи)

►	 Правила	за	движение	на	дистрибуторските	
превозни	средства	в	част	или	цялата	градска	
зона

Съществуват	няколко	последствия	за	компа-
ниите	за	транспорт	на	товари,	предизвикани	от	
забраните	за	извършване	на	нощни	доставки:	

►	 Повечето	превозни	средства	са	задължени	
да	извършва	дейността	си	в	кратък	период	от	
време.

►	 Доставките	могат	да	се	извършат	по	време	
на	големите	задръствания	(което	намалява	
продуктивността	на	превозното	средство	и	
водача	и	увеличава	разхода	на	гориво).

►	 Времето	за	транспортиране	се	удължава	и	е	
по-неизгодно.

►	 Веригата	на	доставки	е	по-неефективна.

►	 Общата	цена	за	извършване	на	доставната	
верига	се	увеличава.

Проблеми,	засягащи	регулирането	на	нощните	
доставки:	

►	 Ограничените	възможности	на	нощното	регу-
лиране	води	до	увеличаване	на	общата	стой-
ност	на	доставните	вириги.	С	разрешението	
да	се	извършват	доставки	през	нощта,	много	
от	компаниите	свързани	с	тази	дейност	ще	по-
добрят	ефикасността	си	и	самите	продажби.

►	 Правилата	при	нощните	доставки	трябва	да	
са	основно	насочени	към	нивото	на	шума.

►	 Добре	установените	стандарти	за	нощните	
доставки,	може	да	са	от	изключителна	полза	
за	местните	жители,	увеличаващи	своята	
подкрепа	за	извършване	на	тази	дейност	през	
нощта.
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Пример:	Програмата	PIEK	в	Холандия.	Достав-
ките	до	магазините	често	се	извършват	вечерта,	
рано	сутринта	или	през	нощта.	Много	хора	в	Хо-
ландия	живеят	близо	до	и	над	магазините.	Това	
подлага	много	от	хората	на	шум	причинен	от	дис-
трибуторската	дейност.	Приет	е	закон	за	местата	
с	повишено	ниво	на	шум	по	време	на	товаро-раз-
товарните	процеси,	според	който	трябва	да	се	
наложат	стандарти	за	допустимото	ниво	на	шум.	
Чрез	проучвания	е	установено,	че	много	товаро-
разтоварни	процеси	надминават	стандарта	от	60	
–	65	dB	(децибела),	позволени	през	нощта.	
Холандското	правителство	съдейства	на	програ-
мата	PIEK,	да	подпомогне	пазара	да	развие	тех-
нологии	и	оборудване,	които	да	въведат	изисква-
нията	за	нивото	на	шума	в	действие.	Програмата	
PIEK	се	състои	от	10	проекта:	

а)	разпространение	на	знания	до	съответните	
компании;
б)	насърчаване	на	„тихо	поведение”;
в)	оптимален	брой	места	за	товаро-разтоварна	
дейност;
г)	превозни	средства	с	товароносимост	до	7,5	t	
-безшумни;
д)	безшумни	дистрибуционни	транспортни	средс-
тва	с	товароносимост	над	7,5	t
е)	безшумна	хладилна	инсталация;
ж)	безшумни	самотоварачи;
з)	по-безшумни	влачещи	се	контейнери,	камио-
нетки	и	ръчни	колички;
и)	по-безшумни	пазарски	колички;
й)	електрически	двигатели	или	комбинация	от	
електрически	с	дизелов	или	газов	двигател;

Платна	за	движение	на	товарни	автомобили

1.		Пътните	платна,	предназначени	за	товарни
		 автомобили	спомагат	за	намаляване	на	за-
	 късненията	и	подобряват	сигурността	на	пъту-	
	 ване.	Съществуват	следните	възможности:	

►	 Платна	само	за	дистрибуторски	превозни	
средства

►	 Платна	за	автобуси	и	товарни	автомобили	
(наречени	още	„	Платна	без	леки	автомоби-
ли”)

►	 Платна	за	висока	концентрация	на	превоз-
ни	средства	–	платна	за	специфичен	брой	
автобуси,	дистрибуторски	превозни	средства	
и	леки	автомобили

►	 Платна	за	автобуси	–	които	се	използват	
от	дистрибуторските	превозни	средства	за	
разтоварване,	но	само	на	определени	места	
(като	местата	„Lincoln”	на	автобусните	платна	
в	Париж,	предназначени	за	дистрибуторска	
дейност)

2.		Проблемите,	които	трябва	да	се	разгледат,		
	 мислейки	за	употребата	на	платната	за	товар	
	 ни	автомобили	включват:
	
►	 Предназначените	за	товарни	автомобили		
	 платна	често	се	намират	на	хълмове	(извест-	
	 ни	като	Пълзящите	платна)	и	насочват	ками-	
	 оните	към	индустриалните	райони,	избягвайки		
	 чувствителните	пътища.

►	 „Платната	без	леки	автомобили”,	могат	да	
предпоставят	приложима	алтернатива	за	
платната	за	автобуси,	когато	липсата	на	ав-
тобуси	отменя	предназначението	на	платното	
за	автобуси.

►	 Платната	достъпни	за	всички	товарни	пре-
возни	средства	са	по-лесни	за	прилагане,	
отколкото	платната	предназначени	за	опреде-
лен	вид	превозни	средства	или	с	определени	
размери,	което	регулира	в	многото	автомоби-
ли,	използващи	ги	за	да	подобряват	времет-
раенето	и	сигурността	на	пътуването.

►	 При	проектирането	на	платната	за	смесен	тип	
превозни	средства,	урбанистите	(градоуст-
ройствени	проектанти)	трябва	да	докажат	как	
добре	тези	автомобили	ще	взаймодействат	с	
другите	превозни	средства	в	даден	участък	
от	даден	път.
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Пътни	системи	за	таксуване

В	някои	европейски	градове	съществуват	раз-
лични	схеми	за	пътни	системи	за	таксуване.	Най-
известният	пример	е	системата	за	инфраструк-
турни	такси	за	отделни	тунели	и	мостове,	като	
моста	“Öresund”	или	Тунела	“Warnow”	в	Рощок.	
Най-успешен	пример	за	градска	пътна	такса	е	в	
Трондхайм.	Системата	в	Лондон	–	схема	за	такса	
–	задръствания.	Три	главни	цели	често	се	пре-
следват	чрез	тези	схеми	за	градски	пътни	такси:

1.	 Да	се	покрият	цените	за	строителство	и	под-	
	 дръжка	на	градската	инфраструктура.
2.	 Да	се	влияе	върху	исканията	за	транспорти-	
	 ране	в	градовете.
3.	 Да	се	покрият	външните	(допълнителни)	раз-	
	 ходи	от	транспортни	процеси.

Примери	за	градските	пътни	такси.	Такси	
в	Норвежките	градове	

Тол	системата	се	въвежда	в	Трондхайм	през	
1983,	а	в	Осло	и	Берген	през	1986.	

►	 Тол	таските	се	налагат	с	цел	да	се	финансира	
подобряването	на	пътищата,	по	–	рядко	за	да	
се	организира	трафика.

►	 Системите	се	управляват	от	частни	компании,	
които	са	частично	притежавани	от	градските	
съвети.

►	 Таксите	за	превозни	средства	под	3,5	t	е	1,5÷2	
€	и	3,5÷4	€	за	превозни	средства	над	3,5	t.
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Пример	за	пътни	градски		такси:Лондон-
ска	система	за	налагане	на	такса	–	за-
дръствания.	

►	 Тази	система	е	въведена	в	централен	Лондон	
през	февруари	2003	г.	Управлява	се	от	частни	
компании,	за	сметка	на	градските	власти.

►	 Приоритета	на	тази	схема	е,	да	намалява	
задръстванията	и	е	свързани	с	опазването	на	
околната	среда.	Всеки	допълнителене	приход	
се	влага	в	подобряването	на	транспорта	в	
Лондон.

►	 Шофьорите,	които	навлизат	в	платената	зона	
бяха	задължени	да	платят	приблизително	7,5	
€	на	ден,	за	да	преминават	през	зоната	между	
часовете	7.00	и	18.00	ч.	от	понеделник	до	
петък.	Цената	бе	увеличена	на	12	€,	прибли-
зително,	през	2005	г.	Дистрибуторските	коли	
плащат	същите	такси	като	останалите.

►	 Освобождаване	от	такса	и	специални	тарифи	
са	възможни	за	лицензирани	таксита,	превоз-
ни	средства	за	инвалиди,	превозни	средства	
със	специален	режим	на	движение	(Спешна	
Медицинска	Помощ;	Пожарна	),	мотоциклети	
и	превозни	средства	с	алтернативно	гориво	
или	електричество	задвижване,	който	отгова-
рят	на	стандартите	за	вредни	емисии.

►	 Таксата	може	да	се	плати	за	един	ден,	за	
седмицата,	за	месец	или	година	по	телефон,	
поща,	интернет	или	в	търговски	обекти.

►	 Водачите	не	са	задължени	да	показват	
книжките	си,	но	регистрационните	номера	са	
вкарани	в	база	данни.

►	 Регистрационните	номера	на	автомобилите,	
преминаващи	или	движещи	се	в	платената	
зона	се	наблядават	(следят)	от	мрежа	от	700	
стационарни	или	подвижни	камери.

►	 Ако	собственикът	на	автомобила	е	забелязан	
в	платена	зона,	но	не	е	присъствал	в	базата	
данни	и	не	плати	таксата	през	следващия	
ден,	той	се	наказва	с	глоба	от	между	£50	
-	£150	(приблизително	75	÷	225	€	).

►	 Откакто	системата	е	въведена,	трафикът	в	
тези	зони	се	е	намалил	с	18	%,	задължения-
та	са	спаднали	с	30	%	и	се	появява	широко	
неутрално	влияние	над	бизнес	дейностите	в	
тези	зони.

Поставяне	на	знаци	за	з
адръствания	на	пътното	

платно



26

Интелегентни	транспортни	системи	
(ИТС)	за	товарни	градски	превози

Има	различни	технологии	за	ИТС,	които	вклю-
чват	телематични	превозни	средства	(вградени	
устройства),	системи	за	глобално	позициониране	
(GPS),	смарт	карти,	и	видео	съобщения,	които	
могат	да	бъдат	свързани	със	системите	за	уп-
равление	на	трафика	и/или	със	системата	за	уп-
равление	на	товарния	транспорт.	В	последните	
години	изсканията	за	такива	системи	се	увелича-
ват.	Тези	системи	са	използвани	за	да	подобрят	
маршрутите	и	планирането	им,	както	и	услугите	
предлагани	на	клиенти	(сигурно	оценяване	на	
времето	за	пристигане).	Много	от	тези	системи	
са	въведени	и	управлявани	от	градските	власти,	
като	част	от	системите	за	трафик	управление,	
използвани	за	подобрение	на	трафика	в	градски-
те	зони	(чрез	правилата	за	движение	и	контрола	
за	достъп).	Системите	за	управление	на	транс-
порта	на	товар,	регулирани	от	частници	главно	
целят	да	оптимизират	процесите	в	логистиката	и	
дистрибуциите	и	оттам	на	цената	на	верижните	
доставки.	

	

ИТС	се	разделя	на:	

►	 Системи	за	управление	на	транспорта	на	
товари	(като	системите	за	групажни	превози	и	
маршрути	и	системите	за	проследяване)

►	 Системи	за	управление	на	трафика	(като	сис-
теми	за	контрол	на	достъпа,	управлението	на	
трафика	и	информационни	системи)

Системи	за	управление	на	транспорта	
на	товари

►	 Определяне	на	маршрута	и	разписанието	на	
превозните	средства	снабдени	с	компютър:	
Ефективното	планиране	чрез	оператори	на	
превозните	средства,	на	натоварването	на		на	
превозното	средство	и	маршрута	му.

►	 Системи	за	навигация	и	контрол	на	трафика:	
Използва	се	за	да	предостави	специални	пъ-
теводители	и	информация	в	реално	време	за	
местонахождението	на	превозните	средства,	
инциденти	и	промени	в	заявките	на	клиенти-
те.

Тур-планиране	с	PTV	Интертур

Център	за	управление	на	трафика,	Берлин

Технология	в	градския	транспорт	на	товари
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►	 Комуникационни	системи	в	кабината:	Това	
позволява	на	шофьорите	да	комуникират	с	
техните	компании	и	клиентите	чрез	гласови	
приспособления	или	компютър.

►	 Вградени	резервационни	системи	за	достав-
ка:	Използвани	да	координират	и	планират	
пристиганията	на	превозните	средства	на	
важни	обекти,	създавайки	големи	товаропо-
тоци.

	
Употребата	на	ИТС	и	телематичните	системи	
могат	да	помогнат	на	компаниите	да	намалят	
техните	цени	на	операриране,	сигурността	на	
пътуване	и	времето	за	пътуването	им	и	да	реаги-
рат	адекватно	на	неочаквани	инциденти.	Въпре-
ки,	че	употребата	на	такива	системи	е	сравни-
телно	ограничено	сред	логистичните	компании	в	
последно	време,	тя	се	разраства.

Системите	за	управление	на	трафика

1.		Системите	за	управление	на	трафика

СУКГТ	помага	за	подобряване	на	трафик	пото-
ка,	да	съкрати	времето	и	намали	закъсненията,	
както	и	да	подобри	безопасността	на	пътя.	В	
Германия	има	няколко	примера	за	центрове	за	
управление	на	трафика,	които	работят	изцяло	на	
оперативна	и	търговска	база	(основа).	Данните	
от	ситуацията	в	трафика	се	записват	и	разглеж-
дат.	Такива	центрове	има	в	Берлин,	Лондон	и	
Париж.	В	някои	СУКГТ	се	използват	най-нови	
технологии,	включващи:

►	 Системи	за	контрол	на	градския	трафик	
(ИТС),	които	координират	сигналите	за	време-
вите	подходи	в	трафика.

►	 Разнообразни	сигнализиращи	съобщения	

(VMS),	които	подават	информацияна	шофьо-
рите	чрез	пътна	сигнализация.

►	 Сензори	за	заетите	места	за	паркиране.

►	 Системи	за	изчисляване	на	времето	за	път,	
чрез	цифрова	опознавателна	технология.	

2.			Осигураването	на	карти	и	пътеводители:	

►	 Окуражават	шофьорите	на	товарни	автомо-
били	за	използват	най-устойчивите	пътища	

►	 Предоставената	информация	включва:	
	-			Предпочитани	маршрути

	 -			Нормите	за	височината	и	теглото	на	
	 превозните	средства	
-			Регулативни	норми	за	достъп	и	
	 натоварване
-			Местонахождение	на	местата	за	паркиране
	на	товарни	превозни	средства

Мобилна	навигация	на	камионите

PTV	,	Германия
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Автомобили	запазващи	с	околната	среда

3.	Автоматизиран	контрол	на	достъпа	на	превоз-
ните	средства:	

►	 Може	да	върне	в	употреба	повдигащи	се	ба-
риери	или	знаци.

►	 Достъпът	може	да	се	управлява	чрез	упот-
ребата	на	CCTV,	смарткарти	или	безжични	
комуникации.

►	 Там	където	бариерите	се	смятат	за	обезпоко-
ителни,	цифровите	разпознавателни	системи,	
могат	да	се	използват,	за	да	осигурят	необхо-
димото	обозначение.

Много	от	европейските	градове	са	изправени	
пред	проблема	със	замърсяването	на	въздуха	
и	високото	ниво	на	шум,	причинени	от	трафика.	
Замърсяването	на	въздуха	е	причина	за	много	
здравословни	проблеми,	включващи	преждев-
ременна	смърт,	отежняване	на	дишането	и	
сърдечно	съдови	заболявания,	астма,	бронхит	
и	намалена	функция	на	белите	дробове.	Много	
проучвания	свързват	отровните	газове	с	увели-
чаването	на	раковите	заболявания	на	белите	
дробове.	Шумът	също	си	остава	основен	про-
блем	в	градските	зони.

Използването	на	превозните	средства	съобразе-
ни	с	околната	среда	в	градските	зони	е	широко	
разпространено	в	Западноевропейските	страни.	
Обществените	власти	подсигуряват	източни-
ци	и	финансова	подкрепа	за	окуражаване	на	
иноватиния	товарен	транспорт	и	логистичните	
концепции,	включително	автомобили,	запазващи	
околната	среда	и	новите	автомобилни	техноло-
гии	в	градските	зони,	чрез	смесица	от	стимули	и	
правила.

Товарни	автомобили,	запазващи	околната	среда

Контрол	на	достъп	на	транспортни	средства
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

Основни	видове	превозни	средства,	
запазващи	околната	среда	(ПСЗОС)	
включват:

1.			Алтернативни	горива	

►	 Включват	LPG,	CNG,	Био-горива	и	технологии	
на	водородна	основа.

►	 Технологиите	и	горивата	съществуват,	но	все	
още	не	е	възникнал	значителен	пазар.	

2.			Дизел	и	петрол:

►	 Европейските	стандарти	за	вредните	емисии	
за	дистрибуторските	превозни	средства	спо-
магат	значително	за	намаляване	нивото	на	
отровните	газове.

►	 Могат	да	се	поставят	специални	приспособ-
ления	на	превозните	средства,	за	да	се	пре-
работват	вредните	емисии	преди	да	навлязат	
в	атмосферата.

3.			Електрически	и	хибридни	превозни	средства

Електрическите	превозни	средства	са	изклю-
чително	подходящи	за	намаляването	на	шума	
и	не	произвеждат	изгорели	газове.

Промоционалното	предлагане	и	употребата	
на	ПСЗОС	в	градския	транспорт	на	товари	се	
подпомагат	от	някои	градски	власти	и	държав-
ни	правителства.	Много	градски	и	национални	
организации	също	подпомагат	тази	дейност.	
Национални	програми,	като	PIEK	или	Френска-
та	–	„Национална	програма	за	дистрибуция	в	
градовете”	са	доказателство,	че	националните	
програми	и	мерките,	които	се	предприемат,	водят	
до	успешни	резултати.

Таблицата	показва	видовете	ПСЗОС,	които	
съществуват	или	са	изпитани	в	градския	транс-
порт	на	товари.

►
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Инициативи на ПСЗОС в градския 
транспорт на товари

1.	 Неформални	партньорства:	градските	влас-
ти,	ръководителите	на	транспорт	и	градските	
бизнеси	се	обединиха,	за	да	вземат	подхо-
дящи	решения	с	цел	по-природосъобразно	
оформяне	на	градския	транспорт	на	товари.

2.	 Намаляването	на	таксите	и	бонусите	за	из-
ползването	на	ПСЗОС,	алтернативни	горива,	
и	инсталирането	на	модерна	филтър	техно-
логия	на	дизелови	превозни	средства.	

3.	 Операторите	на	товарните	превози,	които	
използват	ПСЗОС	за	градски	доставки,	които	
често	са	част	от	изследователските	проекти	
съ-финансирани	от	градските	власти.

4.	 Специално	разрешение	за	местата	за	достъп	
до	градските	зони,	като	райони	за	пазарува-
не	и	бизнес,	за	превозни	средства,	достигна-
ли	определени	стандарти,	относно	вредните	
емисии.

5.	 Схеми	за	пътни	такси,	които	предоставят	
отстъпки	и	освобождаване	на	товарните	
превозни	средства,	достигащи	определени	
стандарти	по	отношение	на	емисиите.

6.	 Финансиране	на	нови	проекти	за	проучване	
и	експериментиране	в	областта	на	градския	
транспорт	на	товар,	чрез	използването	на	
ПСЗОС.

Инициативи	за	превозни	средства	запазващи	околната	среда	(ПСЗОС)	в	градския	
транспорт	на	товари

Примери	

►	 PIEK	и	DEMO	програмите	в	Холандия,	и	
нощните	доставки,	използващи	тихи	превозни	
средства	и	оборудване	в	Барселона.

►	 по	-	ниските	такси	на	товарните	превозни	
средства,	които	достигат	изискваните	крите-
рии	относно	емисиите,	във	Великобритания	и	
Франция;

►	 По-ниските	такси	за	алтернативните	горива,	
например,	във	Великобритания,	Франция	и	
Швейцария.

►	 	Нermes	Logistik	Gruppe	в	Германия;
►	 	La	Petite	Reine	във	Франция	;
►	 	L’Oreal/Gefco/EDF	опити	с	електрически	пре-

возни	средства;
►	 Monoprix/GEODIS	опити	с	CNG	превозни	

средства.

►	 Екологична	зона	(зона	с	ниско	ниво	на	вредни	
емисии)	в	Швеция;

►	 	проектът	ELCIDIS	в	градския	център	La	
Rochelle	Cosolidation	във	Франция,който	из-
ползва	електрически	превозни	средства;	

►	 Копенхагенският	опит	в	Дания;
►	 проектът	CUDE	в	Mалага,	Испания.

►	 Лондонска	схема	за	таксуване	при	струпвания	
във	Великобритания;

►	 таксата	на	тежко	превозно	средство	(LSVA)	в	
Швейцария.

►	 Programme	National	Marchandises	en	Ville	във	
Франция	(експерименти	на	електрически	и		
CNG		превозни	средства	във	френските	гра-
дове	-	с	финансова	подкрепа	на	държавната	
агенция	ADEME)

►	 „експеримента	зелен	товарен	автомобил”	
със	финансовото	съдействие	на	държавна-
та	агенция	ADEME	и	подкрепата	на	община	
Париж.
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1.		В	момента	съществуват	няколко	пречки	за		
	 разширяването	употребата	на	ПСЗОС.	Глав-	
	 ните	фактори	за	това	са:	

►	 Твърде	високите	експлоатационни	разходи	на	
ПСЗОС;

►	 Нисък	капацитет	/	обем	на	електрически	пре-
возни	средства;

►	 Незадоволителната	инфраструктура	на	бен-
зиностанциите	(станциите	за	зареждане);

►	 Вероятни	проблеми	и	несъответствия,	резул-
тат	на	високите	изисквания	за	поддържане	и	
ремонт	на	ПСЗОС.

	
2.		 Повечето	проекти	на	ПСЗОС	са	финансирани		
	 от	обществените	бюджети.

3.		 Частните	оператори	са	склонни		да	променят		
	 своя	автомобилен	парк,	само	ако:	

►	 Има	ясна	финансова	полза	за	компанията;

►	 Има	подходяща	мрежа	от	станции	за	алтерна-
тивни	горива;

►	 Компанията	има	търговска	облага;

►	 Компанията	има	сериозно	отношение	по	
въпросите	за	околната	среда;

►	 	Подходящите	превозни	средства	са	налични.

4.	 Освен	това,	успехът	за	промоцирането	на		
	 ПСЗОС,	често	зависи	от	структурни	условия		
	 като:	

►	 Регулационни	норми	и	стандарти	за	околната	
среда	и	вредните	емисии;

►	 Стимули,	като	намаляване	на	таксата	(цената	
на	горивата);

►	 Съществуване	на	мрежата	от	станции	за	гори-
ва;

►	 Индивидуална	транспортна	стратегия	и	раз-
витие	на	превозните	средства.

Комбинацията	от	стимули	и	ограничения,	из-
ползвани	от	обществените	власти	в	Германия,	
Франция,	Холандия	и	другите	европейски	страни	
показва,	че	развитието	в	ПСЗОС	вече	е	започна-
ло.	Все	пак	само	ако	експлоатационните	разходи	
и	надеждност	на	ПСЗОС	са	по-добри	в	срав-
нение	с	традиционните	технологии	за	гориво,	
обширното	въвеждане	на	ПСЗОС	ще	бъде	пос-
тигнато.	Обществените	мерки	за	финансиране	и	
поддръжка	могат	да	спомогнат	за	насърчаването	
и	подкрепата	на	ПСЗОС.

Представяне	на	околната	среда	без	емисия
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Въпроси	(проблеми)	за	решаване

Решаването	се	отнася	за	дейности,	които	се	
осъществяват	от	административни	органи	за	да	
гарантират,	че	законите	за	движение	и	регула-
циите	се	спазват	от	ползвателите	на	пътищата.	
Тези	дейности	могат	да	се	осъществяват	само	
на	базата	на	юридически	предписания,	които	
предлагат	възможността	да	се	наказват	нару-
шителите	чрез	законодателната	система.	Така,	
част	от	застрахователните	мерки	за	транспорта	
на	товари	в	градските	зони	са	препоръчителни,	
докато	други	са	законоустановени.
	
1.	 Препоръчителните	мерки	предлагат	въз-	
	 можен	курс	за	подготовка	на	водачите,	но	не		
	 е	гарантирано,	че	водачите	са	съгласни,	така		
	 че	няма	нужда	от	подобрение.

2.	 Законоустановените	мерки	са	въведени	с	на
	 мерението	да	гарантират,	че	водачите	се	
	 придържат	към	правилата.

		Много	от	регулативните	норми	за	трафика	се	
нуждаят	от	подобрение,	за	да	не	позволят	на	во-
дачите	да	ги	игнорират.	Това	специално	се	отна-
ся	за	регулативните	норми	за	достъп	и	товарене	
на	превозни	средства,	правилата	за	скоростта,	

и	законоустановени	пътища	за	товарни	автомо-
били.	Обаче,	подобрението	на	регулирането	на	
трафика	може	да	изисква	определени	ресурси	и	
може	да	бъде	много	скъпо.	Още	повече,	органите	
отговарящи	за	подобрението	може	да	не	виждат	
това	като	свой	приоритет.	Обикновено,	подобре-
нието	включва	полицаи,	които	да	патрулират	по	
улиците.	Това	обаче	се	променя:

►	 В	някои	страни,	правото	за	подобрение	на	
правилата	на	определен	трафик	беше	пре-
дадено	на	градските	власти,	които	могат	да	
печелят	сериозни	приходи	за	инвестиция	в	
транспорта,	от	тази	дейност.

►	 По-голямата	употреба	на	технологиите	(като	
пътни	камери	и	бази	данни)	е	да	подобрява	
регулирането	на	трафика:

Следващата	таблица	показва	въпросите,	които	
трябва	да	се	разгледат	относно	подобряването,	
при	разширяването	мерките	за	транспорт	на	
товари	в	градска	зона.

Полицейски	контрол
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Проблеми	за	решаване,	свързани	с	
усилване,	налагане	(реализиране)	на	
развитие	на	мерките,	предприети	за	
градския	транспорт	на	товари.

1.	 От	изключителна	важност	е,още	в	самото		
	 начало,	да	се	обърне	внимание	на	проблема		
	 за	усилването,	тъй	като	това	може	да	играе		
	 ключова	роля	във	взимането	на	решения	за		
	 избор	на	най-добрите	мерки	за	прилагане.

2.	 Когато	е	възможно,	схемите	за	товарния	тра-	
	 фик,	трябва	да	се	правят	така,	че	максимално		
	 да	намалят	необходимостта	от	подобряване.

3.	 Мерките	за	товарния	транспорт,	които	не		
	 изискват	активно	подобряване	(като	препоръ-	
	 чителните	маршрути,	ограниченията	за	шири-	
	 ната,	знаци	и	други	ограничения)	ще	са	много		
	 по-евтини	от	тези,	които	се	нуждаят	от	прила-	
	 гане.

4.	 Ефективното	прилагане	на	регулиращите	
	 норми	на	трафика	може	да	доведе	до	изклю-	
	 чително,	до	съгласие	на	шоьорите,	но	може		
	 да	бъде	твърде	скъпо.

5.	 Технологичните	решения	позволяват	да	се		
	 осъществят	ефективни	действия	без	необхо	
	 димостта	това	да	се	извършва	от	многоброй	
	 ни	патрули.

6.	 Създаването	на	регулиращи	норми	относно		
	 задръстванията	в	трафика,	заедно	с	товарния		
	 транспорт,	също	ще	спомогнат	да	се	постигне		
	 съгласие.

7.	 Органи,	като	полицията	например,	отговорни		
	 за	подобряването,	трябва	да	се	включат	в		
	 дискусиите	относно	градския	товарен	трафик		
	 и	то	в	сравнително	ранен	етап.

8.	 Предоставянето	на	информация	за	правилата		
	 в	трафика	на	водачите	превозващи	това-	
	 ри,	компаниите	превозващи	товари	и	техните
		 клиенти,	може	да	подобри	съгласието	с	тра-
	 фик	регулациите.

9.	 Точните	и	ясни	пътни	знаци	са	необходими		
	 на	водачите	да	се	ориентират	в	регулацион	
	 ните	норми	на	трафика.

10.	Степените	на	съгласуване	(възприемане)		
	 на	регулационните	норми	за	градския	
	 товарен	трафик,	регулирането	трябва	да		
	 бъдат	наблюдавани.

Градски	транспорт
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В	последните	години	в	градския	товарен	транс-
порт	съществуват	разнообразни	примери	на	
публично-частно	партьорство.	Важно	е	да	се	от-
бележи,	че	това	партньорство	е	създадено	на	ба-
зата	на	взаимната	полза	както	за	обществения,	
така	и	за	частния	сектор,	ако	постигнат	успех.	В	
градския	транспорт	публично-частното	партьорс-
тво	се	използва	за	финансиране,	изграждането	
и	пускането	в	действие	на	инфраструктурните	
проекти,	както	и	за	преговарянето	и	поставяне-
то	на	определени	условия	и	съглашения	между	
частния	и	обществения	сектор.	Като	пример	
за	подобно	партньорство,	могат	да	се	посочат	
логистичните	схеми	в	големите	градове,	които	са	
били	силно	подкрепяни	от	обществения	сектор	в	
някои	страни	в	началото	на	90-те.	

Повечето	от	тези	градски	логистични	схеми,	оба-
че,	са	претърпели	провал.	Главната	причина	за	
тези	„провали”	е	била	надценяването	на	ползата	
от	такива	предложения	и	критичната	маса	от	
пратки,	които	е	трябвало	да	бъдат	пакетирани	
за	градовете	никога	не	е	била	достигната.	Оттук,	
повечето	проекти	изчезват	или	дейностите	са	

поети	от	един	частен	оператор,	и	чрез	това	той	
развива	напълно	частен	бизнес.	Изводът	от	тези	
опити	на	градската	логистика	е,	че	публично-час-
тните	партьорства,	които	не	предоставят	задово-
лителна	търговска	полза	(за	частната	страна)	не	
са	били	устойчиви	през	времето.	По	-	скорошни-
те	опити	да	се	установят	ползотворни	
взаимоотношения	между	обществения	и	частния	
сектор,	които	да	засягат	проблемите	за	товарния	
транспорт	в	градовете	се	оказват	по-успешни	
–	по	-	долу	е	представен	пример	за	Качествено	
Сътрудничество	при	Товарените	превози	в	градо-
вете,	във	Великобритания.		

Очевидно,	въвеждането	и	поддържането	на	
публично-частно	партьорство	е	сложна	задача.	
Въпреки	това,	обединяването	на	двете	страни	
може	да	завърши	с	голям	общ	успех	и	засилване	
на	ефективността	особено	на	задачите,	които	не	
са	главни	задължения	на	обществения	сектор.

Съвместната	работа	на	обществените	

и	частните	сектори
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В	едно	сътрудничество,	правителството	(уп-
равлението)	-	(местно	и	държавно)	се	очаква	да	
играе	отговорна	роля	по	много	причини,	вклю-
чващи:	

►	 Справяне	с	отрицателни	външни	фактори	
(като	задръстването	по	пътищата	и	замърся-
ването	на	въздуха).

►	 Сътрудничество	с	други	обществени	цели,	
като	градоустройството,	развитието	на	
местната	икономика	и	опазване	на	околната	
среда.

►	 Трансгранична	администрация.

В	момента,	държавните	правителства	и	градс-
ките	власти	нямат	добър	набор	от	лица,	отгова-
рящи	за	градския	товарен	транспорт,	които	да	
взимат	решения	и	не	считат		принадлежностите	
за	градски	товарен	транспорт,	като	стратегии	или	
планове	за	развитие.	Участието	във	вземането	
на	решения	често	се	свежда	до	ограничени	кон-
султански	експертизи.

Пример	от	Великобритания

Пример	за	по-обстойно	постижение	е	даден	от	
Великобритания.	Той	включва:	

►	 Публикуването	на	документи,	които	очерта-
ват	задачата	на	правителството	да	посочва	
проблемите,	причинени	или	поставени	от	
градското	транспортиране	на	товари.	

►	 Градски	власти,	насърчавани	от	държавното	
правителство,	да	обръщат	по-голямо	внима-
ние	на	транспортирането	на	товари	и	да	об-
мислят	градската	дистрибуция	и	устойчивост	
в	Местното	Транспортно	Планиране	(МТП)	и	
да	създават	Качествени	Товарни	Сътрудни-
чества	(КТС).	

Качествени	товарни	сътрудничества	
(КТС):	

►	 КТС	са	средство	на	градските	власти,	бизне-
си,	оператори	на	товар,	групи	отговарящи	за	
околната	среда,	местната	общност	и	други	
заинтересувани	участници,	за	да	работят	
заедно	по	специфичните	проблеми	за	транс-
порта	на	товари.

►	 КТС	предоставят	форум,	чрез	който	да	пос-
тигнат	най-добри	практики	при	транспортира-
нето,	съобразен	с	околната	среда,	икономи-
ката,	безопасността	и	ефективността.

►	 КТС	обменят	информация,	опит	и	въвеждат	
проекти	засягащи	транспортирането	на	това-
ри	в	градовете.

►	 КТС	са	сформирани	от	много	местни	власти	
във	Великобритания.	

По	подобие	на	КСТ	във	Великобритания,	е	съз-
дадено	и	Парижкото	сътрудничество	при	дистри-
буцията.	
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Работни направления, които се отнасят за 
специалистите, занимаващи се с градоуст-
ройството 

1.	 Развийте	(Създайте)	стратегия	за	дистрибу-
ция,	чрез	консултации.

2.	 Установете	начина,	по	който	КТС	може	да	ви	
помогне	за	доставянето	на	стратегията	за	
дистрибуция.

	
3.	 Рекламиране	на	ползите	на	КТС	-	вътрешни	

да	осигурява	необходимата	лоялност	и	вън-
шни	да	привлича	партньори	

Работни направления за създаването на КТС 

1.	 Да	се	поставят	цели,	които	да	са	специфич-
ни,	премерени,	достижими,	реалистични	и	
пресметнати	във	времето.

2.	 Определете	‘шампион	по	товаренето’,	който	
да	поеме	отговорността	за	КТС	във	властта

	
3.	 Изберете	и	вербувайте	партньорите,	които	

спомагат	за	осъществяването	на	вашите	
цели.	

4.	 Създайте	ръководна	структура,	която	да	
включва	ръководител	и	секретариат.

	
5.	 Решете	кога,	къде	и	колко	често	трябва	да	се	

срещате.

6.	 Определете	източници	за	финансиране	и	
търсете	необходимата	подкрепа.

7.	 Опитайте	да	отстраните	потенциалните	про-
блеми.

Работни направления за развитие на плана за
КТС	

1.	 Определете	проблемите	и	съберете	необхо-
димата	информация	за	да	изясните	тяхната	
същност.

2.	 Обмислете	различните	решения	и	достиг-
нете	консенсус	за	това,	какво	трябва	да	се	
направи.

3.	 Съставете	план	на	действие	във	времето,	за	
представяне	на	решенията,	като	посочите	
отговорник	за	всяка	задача.		

Работни направления за поддържане на КТС	

1.	 Да	се	прецените	как	можете	да	поддържате	
интерес	и	да	продължите	да	гоните	целите.

2.	 Използвайте	реклама,	за	да	поощрявате	
партньорството	и	неговите	дейности	

3.	 Постоянно	наблюдавайте	движението	на	
процесите	–	входящи	и	изходящи.

Източник:	Отдел	за	Транспорт,	Великобритания,	2003

Таблицата	показва	предполагаемите	условия	за	създаването	на	КТС	във	Великобритания.

Предлагани	работни	направления	за	създаване	на	Качествено	Транспортно	Сътруд-
ничество	във	Великобритания:
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Част	2:	Решения	за	“Последната	миля”

1.	 Дефиниране	на	решенията	за	“Пос-
ледната	миля”

2.	 Доставна	верига.

3.	 Превозване	на	товарите	до	клиенти-
те.

4.	 Технология	и	телематика	в	логисти-
ката	на	“Последната	миля”.

	

5.	 Ръководство	на	решенията	за	“Пос-
ледната	миля”.	

►	 Предимства	и	недостатъци	на	реше-
нията	за	“Последната	миля”

►	 Влиянието	на	градския	транспорт	
върху	“Последната	миля”

►	 Градоустройство	и	регулаторни	мерки	
свързани	с	“Последната	миля”

►	 Успешни	и	неуспешни	фактори
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Център	за	пазаруване	с	доставки	по	домовете

Определяне	на	решенията	“Последна	миля”

Пазаруване	от	дома	чрез	електронната	
търговия

В	много	европейски	страни,	Електронната	-	тъ-
рговия	(електронно	продаване	от	разстояние)	
и	други	продажби	от	разстояние	се	увеличават	
бързо	с	всяка	изминала	година.	MINTEL	оценя-
ва	целият	домашен	пазар	на	Европа	на	67.2	€	
милиарда	през	2003	г.,	(приблизително	3.6	%	от	
общите	продажби).
Тази	оценка	включва	доставки	на	продукти	от	
компании	за	електронна	търговия	(онлайн	про-
дажби	на	търговци,	на	компании	за	поръчки	по	
пощата	с	онлайн	каталози	и	Интернет	търговци),	
каталозите	на	компаниите	за	поръчка	по	пощата	
и	компаниите	за	директни	продажби.	(Оценката	
не	включва	доставката	на	продукти	от	други	пот-
ребители	(C2C	електронна	търговия)	или	покуп-
ката	на	продукти	в	магазини,	които	са	доставени	
по	домовете	на	клиентите).	Германия,	Великоб-
ритания	и	Франция	обхващат	почти	три	четвърти	
от	всички	европейски	доставки	по	домовете	(т.е	
почти	50	милиарда	от	продажбите	през	2003г.).

Източник:	Mintel,	2005

Европейския	пазар	на	доставки	по	домовете,	продажби	в	%,	2003		



39

►	 Електронната	търговия	е	най-бързо	разрас-
тващата	се	търговия	с	доставка	до	дома	и	е	
очаквана	да	се	разраства	бързо	и	в	следва-
щите	години.	Продажбите	чрез	електронната	
търговия	представляват,	по	стойност,	прибли-
зително	25	%	от	европейския	пазар	с	достав-
ка	до	дома	през	2003г.	Това	е	постигнато	от	
онлайн	продажбите	чрез	търговци,	на	компа-
нии	с	поръчки	по	пощата,	с	онлайн	каталози	и	
Интернет	търговции.	

►	 Продажби	чрез	електронната	търговия,	като	
пропорция	от	търговията	с	доставка	по	до-
мовете	се	променя	значително	между	евро-
пейски	страни	през	2003.	Продажбите	чрез	
електронна	търговия	варират	от	4	%	от	целия	
пазар	с	доставка	по	домовете	в	Унгария	до	42	
%	в	Дания.

►	 Размерът	на	другите	части	от	пазара	с	до-
ставка	по	домовете	(поръчка	по	традиционна-
та	с	поща	по	каталог	и	директни	пазари)	или	е	
статичен	или	намалява	в	повечето	европейс-
ки	страни.

Ограниченото	пространство	в	центровете	на	
градовете

Ключови	въпроси	в	решенията	за	“Пос-
ледна	миля”

1.			От	изследване	във	Великобритания	през	
2005	г.	:		

►	 По-малко	от	12	%	онлайн	търговци	позволя-
ват	на	клиентите	да	изберат	ден	на	доставка

►	 Само	20	%	предлагат	доставки	в	събота

►	 95	%	търговци	онлайн	не	предлагат	гаранти-
рана	доставка	

2.		Проучването	във	Великобритания	показва,	че		
	 над	50	процента	от	домовете	са	празни	меж-	
	 ду		 09:00	ч.	и	16:00	ч.	(отразявайки	нараства
	 щия	брой	на	хората	живеещи	сами	и	двама,	
	 които	работят	и	са	домакини).	Времето	на		
	 стандартната	доставка	обикновено	е	от		
	 08:00ч.	до	17:00ч.	

3.			Големия	брой	неосъществени	доставки	(често		
	 една	на	петнадесет).

	

4.	 Доставки	извършени,	когато	клиентът	не	е		
	 вкъщи	причиняват	:	

►	 Нуждата	да	се	обажда	отново	

►	 По-високи	от	необходимите	експлоатационни	
разходи

►	 Падане	престижа	на	снабдителната	компания	
и	нейния	агент	изпълняващ	доставките.	

5.			Неизпълнението	на	заявката	в	определено-	
	 то	от	клиента	време,	заплашва	за	повтаряне		
	 на	поръчката.	

6.			Неуспешните	доставки	са	неудобство	за	кли-	
	 ентите.	В	скорошно	изследване	на	Великоб-	
	 ритания,	38	%	клиенти,	които	спряха	да	из-	
	 ползват	пазаруването	от	разстояние,	казаха,		
	 че	фактори	са	несигурната	и	не	навреме	до-	
	 несената	доставка.	39	%	от	тези	клиенти	каза-	
	 ха,	че	това	е	резултат	от	това,	че	ги	няма	вкъ-	
	 щи.
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Ползата за клиентите	

►	 По-добър	избор	на	продуктите	и	възможност	
за	сравнение	на	цените.

►	 Възможност	за	получаване	на	стока,	която	не	
се	продава	локално.

►	 Удобство	за	преносимост	на	тежки	и	продукти	
в	насипно	състояние.

►	 Удобство	за	хората	с	ограничена	възможност	
за	движение,	независимо	дали	е	по	
отношение	на	липсата	на	транспорт	или	дви-
гателни	проблеми.

►	 Пестене	на	време.

►	 Възможност	за	заявки	по	всяко	време	на	де-
нонощието.

►	 Привлекателно	за	хора,	които	не	обичат	да	
пазаруват.

Ползата за търговците	

►	 Продажби,	без	географско	ограничение.

►	 Спестяване	на	пари	за	изграждане	на	магази-
ни	чрез	уеб	сайт	или	каталог.

►	 Намаление	на	общата	цена	благодарение	на	
опростените	верижни	доставки.

►	 Цена	в	реално	време	(преди	да	се	извърши	
доставката).

►	 По-добри	маркетингови	възможности.

Ползата	от	пазаруването	от	дома,	както	за	клиентите,	така	и	за	търговците
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Определяне	на	решенията	на	“Последната	миля”

Решенията	на	“Последната	миля	“	(често	отна-
сящи	се	до	доставки	по	домовете)	са		елементи	
от	логистиката	в	извършването	на	транзит	за	
потребителите	на	електронната	търговия	(както	
от	търговиите	към	потребителите,	така	и	от	
потребител	към	потребител),	други	дистационни	
поръчки	по	пощата,	компаниите	за	директни	про-
дажби	и	компаниите	с	реклами	по	телевизията	и	
доставки	от	търговските	обекти.

1.			Доставките	могат	да	се	извършват	до:	

	Домовете	на	клиентите.
Работното	място	на	клиентите.
Специални	боксове	(кутии)	за	получаване	и	
доставка
Места	за	събиране	на	стоките.
Снабдени	с	аларми	складове.	

2.			Повечето	от	доставките	са	под	формата	на:	

Колети	и	малки	пакети	(книги,	дискове,	дрехи	
и	обувки,	бижута	и	др).
Големи	доставки	(мебели,	бяла	техника	и	
други	електрически	уреди).
Храна.

3.			Докато	повечето	доставки	се	осъществяват	
от	един	човек,	за	големите	са	
необходими	двама	или	повече	души.

►
►
►

►
►

►

►

►

В	сравнение	с	‘традиционния’	начин	на	дистри-
буторските	процеси,	съществуват	две	основни	
характеристики	в	‘последната	миля’,	повечето	
от	които	се	извършват	чрез	директен	контакт	с	
потребителите,	а	не	чрез	посредник,	но	по-важ-
ното	е,	че	спомагат	за	развитието	на	верижните	
доставки,	които	позволяват	на	потребителите	да	
поръчват	персонализирани	продукти.	Скъсяване	
на	веригата	доставки	и	допълнителните	услуги	
за	клиентите	може	да	повлияят	на	качеството	и	
цената	на	продуктите.

Новите	търговски	вериги	и	свързаните	с	тях	
логистични	системи	имат	значително	влияние	
върху:	

►	 Събиране	по	поръчка	-	обикновено	се	е	из-
вършвало	от	клиентите,	в	магазините,	а	
сега	от	търговците	(резултат	от	промяната	от	
система	за	събиране	до	система	за	
доставяне).

►	 Новите	бизнес	взаимоотношения	(логистика-
та	става	основен	посредник	между	
търговци	и	клиенти).	

►	 Новите	структури	за	доставянето	(размера	на	
пратките,	намалява	от	многобройни	(насипни)	
изделия	до	малки	пакети).

►	 Подобряване	на	разпределението	на	поръч-
ките	и	доставките.
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Верига	на	снабдяване

Дистрибуцията	на	продукти	към	потребителят	е	
критичен	фактор	за	успеха	на	последната	миля.
Има	различни	логистични	възможности	в	различ-

Част на веригата за снабдяване

Канал	за	събиране	и	доставка	на	
поръчки

Организация	на	транспорта

Окрупняване	на	доставка

Договаряне	с	клиента	за	доставката

Място	на	доставката

Options	

►	 Чрез	център	по	предназначение	
►	 Чрез	търговски	магазин

►	 В	къщи	със	собствени	превозни	средства	
►	 резервен	вариант	използвайки	на	3-та	логис-

тична	компания			
												
►	 Едно	превозно	средство	със	стока	от	една	

компания																											
►	 Превозно	средство	с	групирани	стоки	(от	раз-

лични	фирми)

►	 Предварително	договорен	с	клиента	ден	на	
доставката

►	 Предварително	договорени	дата	и	час	на	
доставката

►	 Без	договаряне	с	клиента	на	времето	на	до-
ставката

►	 В	дома	
►	 Боксове	за	приемане	и	доставка	на	стоки	в	

дома	
►	 Трезори	
►	 Места	(точки)	за	събиране	на	стоката

ни	части	от	съвременната	верига	за	снабдяване	
както	е	показано	на	таблицата	по-долу	:
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Обобщения	на	верига	за	доставяне	в	реализациите	на	“Последната	миля”

Началната	точка	на	процесите	на	“Последната	
миля”	е	търговския	склад	или	центровете	за	
изпълнение	на	поръчките	по	интернет.	

►	 Центровете	съществуват	разнообразни	въз-
можности	на	доставни	вериги,	чрез	които	сто-
ките	достигат	до	крайния	клиент,	използват	
собствени	превозни	средства	или	мрежовата	
структура	и	превозните	средства	на	трета	
логистична	компания.

►	 Групажните	практи	могат	да	тръгват	или	от	
центъра	за	изпълнение	на	поръчки	по	
интернет	или	от	локален	дистрибуционен	цен-
тър.	Претоварването	често	се	извършва	в	
	града	или	близо	до	неговите	граници.	Най-
често	е	претоварването	от	големи	
камиони	на	мини	бусове	за	крайния	етап	от	
доставянето.

►	 Някои	предложения	разделят	дейностите	на	
търговията	по	интернет	
и	пускането	в	действие	на	инфраструктурата	
на	последната	миля.	Поръчаните	пратки	ще	
се	събират	от	различни	търговци	и	центрове	
за	изпълнение	на	поръчки	по	интернет	в	съби-
рателни	центрове	(хъбове).

►	 Оттам	последният	етап,	до	местата	за	групи-
ране	или	следващия	тур	минава	през	регио-
налните	хъбове.

►	 Доставките	могат	да	се	извършат	и	през	
търговските	магазини,	извършвайки	доста-
вянето	от	търговки	дистрибуционен	център.	
Доставките	се	извършват	или	чрез	собствени	
превозни	средства	или	чрез	тези	на	трета	
логистична	фирма.

►	 Ако	доставката	е	извършена	до	място	за	
събиране	на	стоките	или	трезор,	потреби-
телят	трябва	да	отиде	до	тези	места,	за	да	
събере	стоката	(въпреки,	че	операторите	
искат	да	се	използва	минимално	време	за	
пътуване).

►	 Понякога		потребителят	събира	своята	стока	
в	търговските	магазини	или	местните	
дистрибуторски	центрове.	Все	пак,	по-разпро-
странен	начин	за	доставка	е	от	тези	
места	към	потребителите,	чрез	дистрибуторс-
ки	превозни	средства.

►	 Дистрибуцията	и	групирането	на	стоки	е	под-
робно	описано	в	следващата	част.

Производител

Център	осъществяващ	

електронна	търговия Точки	на	събиране	/

резерв
В	къщи

Пазари	за	

търговци	на	

дребно

Местен	дис-

трибуционен	

център

Складове	за	търговия	на	

дребно

Регио-

нален	дистрибуци-

онен	център
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Донасяне	на	стоките	до	клиентите

Присъствени	системи	за	доставки

►	 Присъствената	доставка	или	доставки	до	
стъпалото	на	вратата	(т.е,	където	клиентът	
има	възможност,	да	приеме	стоката)	все	още	
са	основните	видове	доставки	по	домовете.

►	 Доставките	на	храна	се	извършват	при	пред-
варително	посочена	дата	и		
в	определен	интервал	от	време,	за	да	не	се	
влоши	качеството	на	храната.

►	 В	някои	случаи,	клиентите	заплащат	за	до-
ставката,	а	в	други	плащат	само	написаната	
върху	стоката	цена.

►	 Доставките	на	едрогабаритни	предмети	(като	
мебели,	бяла	техника)	обикновено	се	извър-
шват	на	определена	от	двете	страни	дата	и	
време,	защото	се	извършват	от	двама	служи-
тели	на	доставчика	и	са	по-скъпи.

Неприсъствени	системите	за	доставки

►	 Неприсъствените	доставки	се	базират	на	
това,	че	присъствието	на	клиента	не	е	задъл-
жително	по	време	на	доставката.

►	 Неприсъствените	доставки	се	извършват	или	
по	домовете	на	клиентите	или	на	други	места	
близо	до	дома,	работата	или	на	друго	подхо-
дящо	място,	посещавано	редовно	от	клиента.

►	 Малките	предмети,	които	се	събират	в	кашо-
ни	за	писма	или	пощенски	кутии	и	които	не	се	
нуждаят	от	документ	потвърждаващ	достав-
ката,	могат	да	се	извършат,	независимо	от	
това,	дали	клиентът	си	е	вкъщи	по	време	на	
доставката.



45

Приемни	каси	(касети)

►	 Постоянно	фиксирани	(поставени)	отвън	до	
стената	на	дома	на	клиентите.

►	 Достъп	до	кутиите,	чрез	електронен	код	или	
ключ.

►	 Клиента	се	информира	за	доставката	чрез	
мобилен	телефон	или	е-мейл.

►	 Кутиите	да	са	подходящи	за	кашони,	но	и	за	
храна	(т.	е	да	се	контролира	температурата	в	
тях).

Кутии	за	пратки

►	 Набор	от	каси	(касети)	за	всички	клиенти,	
собственост	на	търговците	или	дистрибуторс-
ките	компании.

►	 Пълнят	се	със	стока,	в	определените	от	дист-
рибуторите	депа.

►	 Поставени	до	домовете	на	клиентите,	закре-
пени	чрез	заключващо	се	устройство	на	
стените	и	на	защитено	място.

►	 Празните	каси	или	касите	с	върната	стока	се	
събират	от	дистрибуторските	компании	или	
при	отделно	събирателна	обиколка	или	по	
време	на	следващата	доставка.

►	 Тези	продукти	се	предлагат	да	се	изпратят	на	
клиентите	чрез	съществуващата	национална	
пощенска	мрежа	и	мрежата	на	куриерските	
услуги,	(национални	и	международни).

►	 Ако	обаче	се	изисква	мрежата	на	документ	
за	потвърдена	доставка,	стоката	може	да	се	
остави	на	съседа	или	доставката	се	осъщест-
вява	на	друга	дата.

►	 Напоследък	логистичните	компании	са	създа-
ли	алтернативни	решения	за	доставка,	
за	да	се	намалят	проблемите	на	нереали-
зираните	доставки	и	високите	разходи	на	
неосъществените	присъствени	доставки	по	
домовете.

►	 Системите	за	доставки	по	домовете	на	клиен-
тите	включват	употребата	на:

	 -	 Приемни	каси	(касети)
	 -	 Доставни	каси	(касети)
	 -	 Системи	за	контролиране	на	достъпа	

Неприсъствените	системи	за	доставки,	на	
разстояние	от	домовете	на	клиентите	включат:

	 -	 Определени	места	за	събиране
	 -	 Трезори

►
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Склад	за	пакетиране	DHL,	Германия

Системи	за	контролиране	на	достъпа	

►	 Осигурават	на	доставящия	водач	средствата	
за	достъп	до	затворена	зона,	където	
да	оставят	доставката.	Кодът	(ключът)	е	вгра-
ден	в	устройството.

►	 Монтирано	на	място,	достъпно	за	хората	
изпълняващи	доставките.

►	 Водачът	въвежда	кода	за	достъп	в	това	уст-
ройство,	за	да	си	отключи	и	да	влезе,	за	да	
стовари	стоката,	където	трябва.delivery	
location	to	leave	the	goods

Местата	за	събиране	на	стоките
											
►	 Изградени	за	употреба,	като	места	за	достав-

ка	на	стоки,	различни	от	клиентските	домове.

►	 Те	могат	да	бъдат:	близката	поща,	охраняван	
склад	или	бензиностанция.

►	 Често	имат	дълго	работно	време.

►	 Стоката	се	доставя	от	търговеца,	или	от	него-
вия	превозвач	до	местата	за	събиране.

►	 Клиентът	се	уведомява,	когато	неговата	
поръчка	е	готова.

►	 Клиентите	може	да	договорят	с	мястото	за	
събиране,	че	искат	стоката	да	се	достави	в	
дома	им.

►	 Местата	за	събиране	се	определят	в	по-малк	
места	за	доставки	и	подобряват	намалената

►	 плътност.
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Пример	за	пункт	за	събиране	на	стоки:	
Кяла

Кяла	предлага	услугата	събиране	на	стоки	в	
определен	пункт	за	отдалечени	търговски	фирми	
или	електронната	търговия	за	не	-	хранителни	
стоки,	в	Белгия,	Люксембург,	Холандия,	Франция	
и	в	бъдеще	и	във	Великобритания.

►	 Създадена	е	мрежа	от	събирателни	пунктове	
(Кяла),	където	клиентите	могат	да	събират	и	
подреждат,	плащат	за	приемането	и	връщане-
то	на	своите	пратки	(колети).

►	 Организиран	е	транспорт	между	складовете	
на	търговците,	местата	за	вземане	и	Кяла	
пунктовете.

►	 Действат		две	главни	мрежи:	мрежа	оренти-
рана	към	клиентите	и	професионална	мрежа	
за	спешни	доставки,	пътуващи	търговци	и	
инженерите	от	различни	области.

►	 Клиентите	могат	да	си	изберат	предпочитан	
от	тях	склад	за	събиране	на	доставката	им.	
Веднага	щом	се	транспортира	стоката,	кли-
ентите	се	уведомяват	чрез	SMS	или	чрез	call	
център,	че	стоката	им	е	готова	за	прибиране.

►	 Предава	се	също	и	цялата	информация,	от	
началните	до	крайните	клиенти,	участващи	в	
процеса	–	компании	за	директни	продажби,	
събирателни	пунктове	за	доставки	и	парт-
ньори	в	транспорта.	Състоянието	на	новите	
технологии	намалява	разходите	и	увеличава	
ефективността.

►	 Освен	това	системата	позволява	на	клиен-
тите	да	проследяват	процеса	чрез	интернет	
сайта	на	Кяла.

Трезорите

►	 Това	са	групи	от	приемни	заключващи	се	
бокс-кутии	за	доставките.		

►	 Те	са	подобни	на	пунктовете	за	събиране	на	
стоката,	но	не	всички	сгради	на	клиентите	са	
снабдени	с	такива.

►	 Поставят	се	в	жилищни	блокове,	работни	
места,	гаражи,	гари	и	др.

►	 Клиентите	обикновено	не	използват	собстве-
ни	ключове	(заключалките	имат	свои	кодове	
за	отваряне,	така	че	всяка	компания	може	
да	си	отключва	с	предназначен	за	нея	код,	в	
различни	дни.

►	 Може	да	са	предназначени	за	една	фирма	
или	за	много	фирми.

►	 Чрез	съобщение	се	дава	информация	кога	е	
пристигнала	стоката,	какъв	е	кода	за	отклю-
чване,	номера	на	кутията	и	мястото	където	се	
намира.

►	 Заключващите	се	приемни	касети	изискват		
клиентите	да	извършат	последната	стъпка	
от	пътуването.	Заключващите	се	касети	са	
ситуирани	така,	че	да	намалят	до	минимум	
отклоняването	на	клиента.
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DHL	Packstation

Пример	за	заключващи	се	касети:	Паке-
тажна	станция

►	 Пакетажната	станция	предоставена	от	
Deutsche	Post	в	Германия.

►	 Дава	възможност	на	потребителите	и	профе-
сионалистите	да	имат	7	дена	в	седмицата	и	
24	часов	достъп	до	своите	пакети	и	колети.

►	 На	клиентите	се	дава	пин	код,	интернет	па-
рола	и	CD-ROM	с	карта	на	града,	показваща	
всички	места	с	пакетажни	станции.

►	 Системата	се	използва	също	за	обратно	
връщане	на	стока.

►	 Клиентът	е	информиран	за	доставката,	чрез	
е-мейл	или	съобщение	по	мобилния	телефон.

►	 Стоката	може	да	престоява	до	9	календарни	
дни.

►	 Използват	се	два	типа	машини:	
-				Подобни	на	тези	защлючващи	се	касети,	
		 които	се	използват	за	съхранение	на	багаж	

по	гарите.
-			Машини	без	заключване,	работеща	използ-

вайки	въртящо	се	дискче.

	

►	 Тази	система	може	да	се	използва	само	до	
максимален	размер	на	пакети	60	x	35	x	35	см.

►	 За	първи	път	е	въведена	в	Германия,	Дорт-
мунд	и	Майнц	през	2001.

►	 Към	края	на	2005	година,	DHL	компанията,	
предоставя	повече	от	600	машини	в	90	града,	
които	се	използват	от	повече	от	300,000	ре-
гистрирани	клиенти.

►	 Планира	се	национален	обхват	до	2007	годи-
ни.

►	 Големите	компании	(включително	BASF,	
Microsoft,	Siemens	Medical	Services	и	SAP)	
имат	касети	със	специално	заключване	в	
своите	сгради,	за	да	съхраняват	лични	пакети	
за	служителите,	тъй	като	в	противен	случай	
пакетът	трябва	да	се	пренесе	в	пощенските	
им	помещения.

Характеристиките	на	присъствената	система	и	на	различните	неприсъствени	системи	на	доставки	са	
описани	в	таблицата.
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Кой покрива послед-
ните мили?

Клиента присъства?

Видове продукти

Несполучливи 
доставки

Времеви прозорец за 
доставка

Време в което 
стоките могат да се 
събират

Време за връщане за 
клиента

Време за почивка

Начална инвестиция

Цени за доставка

Възможни експлоата-
ционни проблеми

Потенциално нама-
ление на активност-
та на превозните 
средства за товари в 
сравнение с присъс-
твените доставки 

Присъствена  
доставка

Доставящата	
компания

Да

Някои	

Високо	

Фиксирани	часо-
ве	за	доставка

Неуместно	

Никой	

Дълго	

Нисък

Висок

Високо	несполу-
чливи	доставки.	
Лошо	използване	
на	капацитета	
на	превозното	

средство

-

Кутия за получа-
ване/ доставка

Доставящата	
компания

Не	

Пакети,	продукти	

Фактически	
никакви

Работни	часове	
на	доставяща	
компания	

24	часа

Много	кратко

кратко	/	кратко	но	
празните	трябва	да	
бъдат	събрани

Висок	/	Среден
Нисък	

Необходимост	от	
голям	брой	кутии/	

необходимост	от	
събирателни	кутии

Някакво	намаление

Системи с 
контол на  
достъпа

Доставящата	
компания

Не

Пакети,	продукти

Фактически	
никакви

Работни	часове	
на	доставяща	
компания

24	часа

Много	кратко

Кратко	

Среден	

Нисък

Клиента	се	
интересува	от	
безопасността	
Необходимост	
от	подходящо	

местоположение	
за	доставка

Някакво	
намаление

Заключващи се 
касети

клиента

Не

Пакети,	продукти

Фактически	
никакви

Работни	часове	
на	доставяща	
компания

24	часа

Кратко-дълго

Много	кратко

Среден

Най-нисък

Клиента	трабва	
да	пътува	за	
събиране

Най-голямо	
намаление

Събирателно 
место

клиента

Не

Пакети		

Фактически	
никакви

CP	работно	
време

CP	работно	
време

Кратко-дълго

Много	кратко

Нисък	-	
Среден

Най-нисък

Клиента	тра-
бва	да	пътува	
за	събиране

Най-голямо	
намаление

Сравнение	на	присъствената	и	неприсъствената	системи	на	доставка	
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Технология	и	телематика	в	логистиката	

на	последната	миля	

Информационната	и	комуникационната	техно-
логия,	и	телематичните	решения	могат	да	имат	
важно	влияние	правейки	процесите	на	послед-
ната	миля	по-ефективни.	Развитията	в	следните	
области	могат	да	бъдат	печеливши.	

Компютъризирано	планиране	на	марш-
рутите	на	превозните	средства

►	 Системите	за	планиране	на	маршрутите	мо-
гат	да	доведат	до	намаляване	на	времето	за	
пътуване	с	10	до	15%.	

►	 Клиентите	могат	да	получат	по-точня	оценка	
на	времето	за	доставка.	

►	 Процентът	на	първоначалния	успех	на	време-
то	на	доставка	би	трябвало	да	се	увеличи.	

►	 Експлоатационните	разходи	могат	да	се	на-
малят

GPS-базирани	пътни	навигационни	
системи

►	 Осигурава	на	новите	водачи	детайлни	инс-
трукции	за	описаните	маршрути	за	двигение	
между	доставките.	

►	 Преодолява	липсата	на	познаване	на	мястото	
–	увеличава	се	скоростта	на	доставка	и	гъвка-
востта	на	шофьорите.

Информация	в	реално	време	за	трафика

►	 Все	още	в	негового	начало

►	 Събиране	и	разпространение	на	данни	за	
обновяване	на	транспортните	планове	за	
увеличаване	на	използването	на	превозните	
средства	и		успеха	на	първоначалната	до-
ставка.
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Радиочестотна	идентификация	(РЧИД)	

►	 Все	още	в	ранен	етап.

►	 Възможна	е	идентификация	на	автомобил	и	
транзитна	единица	и	е	в	изпитание	на	места	в	
Рур	и	Холандия.	

►	 Модернизацията	на	транспортния	процес	
може	да	се	добави	към	основната	информа-
ция	за	продукта	и	е	друг	начин	за	даване	на	
информация	за	веригата	на	снабдяване	в	
реално	време	за	клиентите	и	операторите.

►	 Все	още	има	потребност	от	преодоляване	
на	ранните	проблеми	на	чуствителността	на	
четците,	стандартизация	на	информацията	и		
приложните	цени.	

Информация	за	трафика	в	реално	време

Управление	на	решенията	за	последната	миля	

Градска	доставка	в	пешаходните	зони

Предимства	и	недостатъци	на	решения-
та	за	последната	миля

Очакванията	на	различните	групи	по	веригата	
на	доставките	в	операциите	на	последната	миля	
са	предизвикателни	и	могат	трудно	да	бъдат	
реализирани.	От	една	страна	клиентите	очакват	
ниски	цени,	повече	удобство	и	разнообразие	на	
повече	продукти,	докато	от	друга	страна	прода-
вачите	искат	да	намалят	цената	и	да	постигнат	
по-добро	разположение	на	техните	продукти.	
Дистрибуцията	на	разходите	и	преимуществата	
във	веригата	на	снабдяване	в	посбледната	миля	
имат	голямо	влияние	върху	успеха	на	цялостния	
подход.	Таблицата	показва	предимствата	и	не-
достатъците	на	различните	опции	на	последната	
миля	в	периодите	на	дистрибуционните	канали,	
транспортните	операции,	доставка	до	клиентите,	
и	използването	на	информационни	технологии	
за	планиране	на	прозореца	за	доставка	и	за	
обслужваните	доставки.
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Предимства	и	недостатъци	на	различни	решения	за	последната	миля	–	отнасящи	се	
до	дистрибуционния	канал

Дистрибуционен 
канал

Събирателен цен-
тър (склад/дистри-
буционен център)

Събиране в търгов-
ски магазини

Предимства 

►	 Увеличаване	на	надеждността	
поради	прозрачността	на	снабдя-
ване	

►	 Икономии	от	размери
►	 Ефективно	управление	на	проце-

сите

►	 Почти	никакви	фиксирани	разхо-
ди	(складиращия	персонал	прави	
събирането)

►	 Познание	върху	района
►	 Повече	гъвкавост	в	управлението

►	 Високо	ниво	на	обслужване	(при-
мер	във	времето	за	доставка	и	
събирането	на	нетрайни	

	 родукти)

Недостатъци  

►	 Висока	цена	за	инвестиции,	инфра-
структура	и	персонал

►	 Необходимост	от	голям	обем	за	пос-
тигане	на	задоволително	използване	
на	капацитета

►	 Висока	сложност	в	управлението	
на	магазин	и	събирането	по	едно	и	
също	време

►	 Малки	скорости	на	събиране
►	 Риск	от	липса	на	складов	запас
►	 Възможен	отрицателен	ефект	за	

клиентите	посещаващи	магазина

Транспортна 
операция

Товароизпращача 
управлява собстве-
ни превозни средс-
тва за доставка

Товароизпращача 
използва трети опе-
ратори за доставка 

Предимства 

►	 Пълен	контрол	над	транспортната	
верига,	например	температурна	
чуствителност

►	 Възможност	за	осигуряване	на	
услуги	с	добавена	стойност

►	 По-гъвкаво	изпращане
►	 Важно	за	репутацията,тъй	като	

водачът	представя	компанията	

►	 Няма	фиксирани	цени
►	 По-добро	планиране	на	непосто-

янния	пазар
►	 Подобрено	използване	на	превоз-

ните	средства

Недостатъци  

►	 По-високи	цени	
►	 Трудности,	съпътстващи	използване-

то	на	товарните	превозни	стредства
►	 Собствени	управленски	структури	на	

автомобилния	парк

►	 По-малка	гъвкавост	и	управление	за	
дребния	търговец

►	 Загуба	на	директен	контакт	с	получа-
теля

Предимства	и	недостатъци	на	различни	решения	за	последната	миля	–	отнасящи	се	
до	транспортно	действие
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Точки на доставка

Присъствена 
доставка по 
домовете

Системи за контрол 
на достъпа в дома 
на клиента относно 
приемно/доставни-
те касети

Заключващи се 
касети / удобно 
съхранение

Предимства 

►	 Високо	ниво	на	клиентско	обслуж-
ване

►	 Директен	контакт	с	клиента	

►	 Па-малко	несполучливи	доставки	
(преимущество	за	клиенти	и	до-
ставчици)

►	 Повече	контрол	над	планирането,	
маршрутите	и	разписанията	за	
кръговете	на	доставки

►	 По-ниска	експлоатационна	цена	
на	превозното	средство	отколкото	
при	обслужваните	доставки

►	 Консолидация	на	стоки
►	 Вземане	по	всяко	време	след	

доставката	

Недостатъци  

►	 Клиентът	е	в	къщи
►	 Разходи	за	редоставка	поради	нес-

получлива	доставка	
►	 Необходимост	от	квалифицирани	

водачи	с	умения	за	местна	географс-
ка	орентация

►	 Може	да	има	по-високи	превозни	
цени	поради	използването	на	по-
малки	превозни	средства,	отколкото	
при	неприсъствени	доставки	

►	 Цена	за	кутии/системи	за	достъп
►	 Може	да	има	трудност	при	съгласу-

ването	на	получаването	на	на	стоки	
от	няколко	компании	

►	 Доставените	кутии	трябва	да	бъдат	
събирани	

►	 Отраничено	пространство	за	кутии	
/каси

►	 Инфраструктурни	цени
►	 Клиентите	също	така	трябва	да	пъту-

ват,	за	да	получат	стоките	
►	 Риск	от	неприемане	от	клиентите	
►	 Възможност	за	пораждане	на	местен	

автомобилен	трафик

Предимства	и	недостатъци	на	различни	решения	за	последната	миля	–	отнасящи	се	
до	точките	на	доставка	
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Информационен 
поток

Използване на 
телефон/текст/e-
mail за комуникация 
с клиента за при-
съствени домашни 
доставки

Използване на техт/
e-mail за комуни-
кация с клиента за 
доставка до заклю-
чващи се касети/
точка на събиране

Предимства 

►	 Сигурност	клиента,	че	е	в	къщи
►	 По-надеждно	обслужване
►	 По-малко	несполучливи	доставки
►	 Високо	ниво	на	клиентско	обслуж-

ване	и	обратна	връзка
►	 Включване	на	клиента	в	планира-

нето	на	веригата	на	снабдяване

►	 Възможно	е	клиентите	да	съберат	
по	бързо	и	свободно	пространство	

►	 По-надеждно	обслужване
►	 Насърчава	клиентите	да	изпол-

зват	обслужването
►	 Включване	на	клиента	в	планира-

нето	на	веригата	на	снабдяване
►	 Директен	контакт	с	клиента	и	об-

ратна	връзка

Недостатъци  

►	 По-малка	гъвкавост	в	планирането	
на	доставките

►	 По-голямо	усилие	за	планиране

►	 По-голямо	усилие	за	планиране
►	 Пречка	за	клиенитите	незапознати	с	

по-новите	технологии

Предимства	и	недостатъци	на	различни	решения	за	последната	миля	–	отнасящи	се	
до	информационните	потоци
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Влияние	на	градския	транспорт	върху	

решенията	за	последната	миля	

градски	пътни	потоци

Решенията	за	последната	миля	могат	да	
доведат	до	намаляване	на	общите	пътува-
ния	и	километри	на	движение	на	превозните	
средства	(държейки	сметка	за	обиколките	на	
товарните	превозни	средства	и	на	клиента).	
За	пример,	при	изучаване	на	хранителните	
покупки	във	Великобритания,	беше	изчис-
лено,	че	ако	10-20%	от	общите	купувачи	на	
хранителни	продукти	бяха	използвали	паза-
руване	от	вкъщи:	

	 -		 Превключването	от	автомобилно	пътуване		
	 към	доставки	с	мулти	подвижен	ван	би		
	 могло	да	доведе	до	7-16%	намаление	в		
	 броя	на	обиколките	на	превозните	средс-	
	 тва.	

	 -	 Можеше	да	има	съществено	намаление	в		
	 километрите	на	транспортните	средства		
	 на	стоковите	потоци	на	превозните	средс-	
	 тва	до	клиентите,	използващи	домашни		
	 доставки.				

Обаче,	всяко	намаление	в	активността	на	
превозните	средства	зависи	от:	

	 -	 Ефективността	на	дистрибуторските	
	 	 системи.

	 -	 Дали	клиента	прави	освен	това	друга	
	 	 непокупателна	обиколка	с	превозното		

	 средство

►

►

►	 Спестеното	време	на	купувачите	използващи	
домашни	доставки	може	да	освободи	тяхното	
време	да	правят	обиколки	в	свободното	си	
време.

►	 Домашните	доставки	могат	да	увеличат	ак-
тивността	на	превозното	средство	на	товари	
в	улиците	на	жилищните	квартали	и	могат	
да	имат	отрицателен	ефект	върху	околната	
среда.

►	 Много	различни	компании	могат	да	обслуж-
ват	подобни	местоположения	за	доставка	
/клиента	използва	техни	собствени	превозни	
средства.

►	 Тежки	товари	–	доставени	с	по-тежки	превоз-
ни	средства,	замърсяващи	въздуха,	нуждае-
щи	се	да	достигнат	по-близката	крайна	точка	
на	доставка,	може	да	влоши	този	проблем.	

►	 Използването	на	заключващи	се	касети	и	
събирателни	платформи	може	също	да	уве-
личи	броя	на	необходимите	пътувания,	ако	те	
са	сравнително	лошо	разположени	до	потре-
бителските	местоположения.	

Докато	хранителните	покупки	често	включват	
автомобилно	пътуване	и	това	може	да	бъде	
намалено	чрез	по-голямо	използване	на	нови	
търговски	канали	и	домашна	доставка,	много	
други	търговски	обиколки	обединяват	посе-
щението	на	много	магазини	и	други	дейности,	
също	като	вечеряне	навън	или	посещение	на	
приятели.	При	тези	обстоятелства	намалява-
нето	на	автомобилните	обиколки	в	резултат	
на	домашни	доставки	може	да	бъде	намале-
но.	

►
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Градско	планиране	и	резултати	на	регулирането	

асоциирани	с	решенията	за	последната	миля

Резултати	от	градско	планиране	

►	 Дистанционното	пазаруване	може	да	постави	
дилема	пред	градските	плановици

►	 То	би	могло	да	има	значителни	ефекти	върху	
бъдещата	приложимост	на	много	съществува-
щи	обекти	за	продажба	на	дребно.

►	 Новите	събирателни	центрове,	местните	
дистрибуционни	депа	(складове),	точките	на	
събиране	и	заключващите	се	касети	може	би	
са	необходими	в	покрайнините	на	градските	
зони.

►	 Настоящото	планиране	в	центровете	на	
Европейския	съюз	води	до	намаляването	на	
пътуването	на	автомобилите	и	концентраци-
ята	на	развитието	в	съществуващите	градски	
области,	но	има	някои	политики	за	адресира-
не	влиянието	на	новите	канали	за	продажби	и	
домашните	доставки.

Законодателство	

►	 Продуктовото	законодателство,	законодател-
ството	за	движение	на	превозните	средства	и	
за	използването	на	земята/	законодателство	
за	градското	планиране	всичко	това	влияе	
върху	решенията	за	последната	миля.

	
►	 Примери	за	продуктово	законодателство,	

което	влияе	върху	решенията	за	последните	
мили	включва:					

	 -	 Норми	за	хранителна	хигиена	и	температу-	
	 	 рен	контрол.	

	 -	 Норми	за	опасни	стоки									

Законодателството	за	движение	на	превозни-
те	средства	може	да	влияе	върху:	

	 -	 Времето,	в	което	доставките	могат	да		
	 	 бъдат	направени	(едновременно	в	срокове		
	 	 за	достъп	до	улиците	и	норми	за	разтовар-	
	 	 ване).		

	 -	 Времената,	в	които	клиентите	имат	раз-	
	 	 решение	да	посещават	точките	за	събира-	
	 	 не	и	могат	да	събират	техните	стоки.		

	 -	 Размерът	и/или	теглото	на	превозните		
	 	 средства,	които	могат	да	бъдат	използвани		
	 	 за	доставки	по	домовете.

Законодателството	за	планиране	на	изпол-
зването	на	градското	пространство	може	да	
се	използва	за	контрол	на:	

-	 Броя	и	разположението	на	средствата	за		
	 осъществяване	на	домашни	доставки,		
	 точките	на	събиране	и	заключващи	касети.

	
	 -	 Времената,	в	които	превозните	средства		
	 	 за	доставка	по	домовете	могат	да	работят.	

	 -	 Проектантите	също	така	могат	да	решат		
	 	 имат	ли	роля	градските	власти	в	развити-	
	 	 ето	и	пускането	в	действие	на	такива		
	 	 средства	и	дали	те	ще	бъдет	обслужвани		
	 	 от	една	или	няколко	компании.

►

►

Транспорт	на	опасни	стоки
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Успешните	фактори	за	решенията	за	
последната	миля	включват:

►	 Много	компании,	които	имат	успешен	он-лайн	
бизнес	имат	“традиционен”	бизнес	модел,	към	
който	те	прибавят	своя	он-лайн	бизнес

►	 Много	нови	компании	осъществяващи	елек-
тронна	търговия	или	се	развиват	с	“голям	
гръм”	напълно	фалираха.

►	 За	всяка	Европейска	страна	съществуват	
само	някои	доминиращи	пазарни	играчи,	има-
щи	необходимите	умения	и	експертни	знания	
за	развиване	на	решенията	за	последната	
миля.	

►	 Структурната	инвестиция	трябва	да	се	напра-
ви	внимателно	в	една	област,	където	пред-
сказването	на	исканията	е	трудно.

►	 Осигуряването	на	бърза,	надеждна,	гъвкава	
услуга	на	разумна	зена	е	ключът	за	успех	в	
он-лайн/дистанционната	транзакция.

►	 Използването	на	широкоразпространени	мре-
жи	за	пакети	бише	успешно	за	някои	товаро-
изпращачи.

►	 Точките	на	събиране	и	заключващите	се	касе-
ти	са	по-добри	за	нехранителни,	със	стандар-
тни	размери	пакети.

►	 Фокусирането	върху	клиентските	нужди	в	
определени	страни	е	важно.	

Успешни	и	неуспешни	фактори	

при	решенията	за	последната	миля	

Неуспешните	фактори	включват:		

►	 Възможност	за	постигане	на	приемливо	
връщане	на	инвестициите.

►	 Неточно	прогнозиране

►	 Недостатъчно	ниво	на	производителност	на	
стоките

►	 Много	решения	за	необслужваща	доставка	
бяха	ненавременни	или	твърде	скъпи.	

Специфични	въпроси	при	малките	
пакети

	За	подобряване	на	клиентското	обслужване	
и/или	за	намаляване	на	експлоатационните	
разходи	при	първоначалните	несполучливи	
доставки	биха	могли	да	бъдат	понижени	от:	

	 -	 Въвеждане	на	предварително	уговорено		
	 	 време	за	доставка	където	иска	потреби-	
	 	 теля
	 -	 Увеличаване	използването	на	неприсъс-	
	 	 твени	решения.
	 -	 Критично	преразглеждане	на	скоростта		
	 	 на	доставка	обещава	да	подобри	изпол-	
	 	 зването	на	превозните	средства	и	на-	
	 	 деждността	на	доставката.		

Компаниите	по	доставката	трябва	да	работят	
заедно,	за	да	определят	възможностите	за	
подобряване	използваемостта	на	превоз-
ните	средства	и	намаляване	на	влиянието	
на	трафика	и	околната	среда	върху	техните	
операции.

►

►
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Специфични	въпроси,	свързани	
с	храната

Ключовите	въпроси	са:	

►	 Присъствената	доставка	по	домовете	ще	
продължи	да	доминира	докато	техническото	
развитие	позволява	по-голямо	използване	на	
системи	за	неприсъствена	доставка	на	храни-
те	

►	 Търговците	на	дребно	се	налага	да	рашат	как	
те	биха	могли	да	работят	заедно,	за	да	изпол-
зват,	чрез	възлагане	или	общо	осъществява-
не	на	доставките,	за	да	намаляват	цената.	

►	 Изборът	между	осъществяване	на	продажби	
от	помещения	за	продажби	или	от	определе-
ните	продажбени	центрове.

►	 За	да	предложат	ниска	цена	на	обслужване,	
търговците	на	дребно	трябва	да	намалят	
техните	разлики	между	цените	в	часове	и	но-
ваторските	цени	на	обслужване,	поделените	
чрез	възлагане	операции	и	технически	прием-
ливи	неприсъствени	доставяни	системи.

Специфични	проблеми	при	големите	
предмети

Ключовите	въпроси	са:	

►	 Въвеждане	на	поделено	изпълнение	на	до-
машната	доставка.

►	 Въвеждане	по-редовно	на	по-кратки	прозорци	
на	доставка.

►	 Подобрена	коминукация	с	клиента	в	реално	
време.

►	 Подобрен	дизайн	на	превозните	средства	за	
да	обезпечават	доставки	в	жилишни	кварта-
ли.

►	 Високи	стандарти	във	външния	вид	и	подго-
товката	на	служителите,	извършващи	достав-
ката.
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1.	 Определения	за	ГОЦ

2.	 Класификация	на	ГОЦ

3.	 Въздействие	на	ГОЦ

4.	 Предимства	и	недостатъци	на	ГОЦ

5.	 Проблеми	в	планирането	на	ГОЦ

		Участие	на	заинтересовани	страни
		Местоположение
		Управленски	структури
		Продукти	за	доставяне
		Дейности	на	ГОЦ
		Финансиране
		Успешени	критерии

6.			Ръководене	на	ГОЦ

7.			ГОЦ	контролен	списък	(лист)

►
►
►
►
►
►
►

Част	III:	

Градски	обединителни	центрове	(ГОЦ)
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Хамърби	Логистичен	център,	Швеция	

Много	хора	неподозират	потенциалната	полза	
от	внимателното	изследване	и	внедряването	на	
Градски	Обединителен	Център	(ГОЦ).	Дребните	
търговци	и	логистичните	компании	често	мислят,	
че	ГОЦ	ще	увеличи	техните	разходи	и	намали	
техният	контрол	и	техните	вериги	на	снабдяване.	
Макар,	че	много	мислят,	че	ГОЦ	са	фокусирани	
върху	активността	на	дребните	търговци	те	също	
имат	потенциална	роля	в	други	сектори	включи-
телно:	строителство,	офиси,	нотели	и	ресторан-
ти.		

►	 Един	градски	обединителен	център	предла-
гат	благоприятна	възможност	за	компаниите	
осъществяващи	товарен	транспорт	да	до-
ставят	стоките,	предназначени	за	градските	
зони	към	специалните	центрове	за	крайна	
доставка,	по-рядко	те	трябва	да	извършват	на	
доставка	до	крайния	клиент	в	определена	по	
натоварена	(по-заета)	част	на	града.

►	 ГОЦ	имат	потенциала	да	подобрят	надеж-
дността	на	доставките	и	използването	на	
транспортните	средства	за	превоз	на	товари.	

►	 В	допълнение	това	е	възможно	за	специален	
парк	превозни	средства	за	превоз	на	товари	
и	незамърсяващи	околната	среда,	да	бъдат	
използвани	за	крайна	доставка	от	центровете	
да	крайните	клиенти.	

►	 Дават	възможност	да	се	използват	превоз-
ни	средства	с	малки	емисии,	шум	и	други	
фактори	да	бъдат	използвани	за	достъп	и	
доставки	в	градските	зони	във	време,	когато	
обикновенно	е	забранено	извършването	на	
доставки,	включително	и	през	ноща.

►	 ГОЦ	могат	да	бъдат	използвани	за	подпома-
гане	на	икономии,	трафика	и	за	запазване	
на	околната	среда.	Продукти	за	търговия	на	
дребно	и	други	продукти	също	както	строи-
телни	материали	могат	да	бъдат	доставяни	
чрез	ГОЦ.		

Опитити	с	публично	ръководене	на	ГОЦ	беше	
отрицателна	от	търговска	перспектива.	Много	
ГОЦ	впоследствие	са	затворени	поради	нис-
ки	обеми	на	производителността,	искания	за	
финансова	поддръжка	от	страна	на	градски	и	ре-
гионални	правителства,	и	недоволство	в	нивата	
на	обслужване.	От	2000г.	повечето	изпитания	и	
операции	бяха	ръководени	от	търговски	пред-
приятия	(също	като	BAA	на	летище	Хийтроу	в	
Лондон	и	операторите	на	търговските	центрове),	
които	познават	печалбите	от	контрола	на	техните	
логистични	операции.	Схемите	работещи	в	мо-
мента	във	Великобритания	често	се	управляват	
от	един	основен	логистичен	оператор.

Финансовите	устройства		на	ГОЦ	се	различават:	

►	 Някои	са	зависими	от	обществено	финанси-
ране	на	централно,	местно	и	градско	ниво	
(пример	La	Roche,	Аmsterdam	и	Моnako).

►	 Някои	получават	финансиране	от	европейски	
проекти	(пример:	La	Roche,	Nurnberg	и	Bristol).

►	 Някои	са	били	частично	или	изцяло	финанси-
рани	от	оператори	на	центрове,	получателите	
или	логистичните	компании	доствящи	в	ГОЦ.
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Определения	за	ГОЦ

1.			Названието	градски	обединителни	центрове
	(ГОЦ)	има	много	различни	значения:

2.	Различна	терминология	беше	използвана	в
повечето	време	и	в	различните	страни.

3.	Определянията	са	често	неопределени	или	
двусмислени.

4.	Използваните	определения	включват:	

Обществен	дистрибуционен	склад
Централна	сортировъчна	точка	за	стоки	
Градски	претоварващ	център
Градски	претоварващ	център,	ползван	от	
акционери-потребители
Товарни	платформи
Кооперативна	доставна	система
Консолидационен	център	(понякога	спе-
цифичен,	например	продажба	на	дребно,	
строителство)
Градски	дистрибуционен	център
Градски	логистични	схеми
Логистичен	център
Место	за	вземане/оставане
Крайградски	логистичен	поддържащ	цен-
тър
Товарно	градче	(село)

►
►
►
►

►
►
►

►
►
►
►
►

►

	5.			Често	трудно	се	определя	границата	между
		ГОЦ	и		други	подобни	схеми	така	както:

	 Експресни	разпределителни	центрове		
	 (хъбове)
	 Събирателни	точки	за	домашни	доставки
	 Интермодални	терминали
	 Дистрибуционни	центрове	за	търговия	на		
	 дребно		
	

6.			Концепцията	е	фокусирана	върху:

►	 Обществени	(колективни	потребители)
	 операции
►	 Разделени	корпуси
►	 Прехвърляне	от	по-големи	към	по-малки
	 превозни	средства

	
	
7.			Днес,	ГОЦ		най-добре	се	описва	чрез:

	 “Логистичният	обект	е	разположен	в	сравни-	
	 телно	непосредствена	близост	до	географ-	
	 ската	област,	която	се	обслужва	(това	може		
	 да	бъде	градски	център,	цел	град	или	специ-	
	 фични	места	също	като	търговски	центрове),		
	 в	който	много	логистични	компании	доста-	
	 вят	стоки,	предназначени	за	областта,	от		
	 която	косолидираните	доставки	се	изпълня-	
	 ват	за	тази	област,	в	които	диапазона		на	дру-	
	 ги	добълнително	заплатени	логистични	дей-	
	 ности	и		услуги	за	търговия	на	дребно	могат		
	 да	бъдат	осигурени.”

►

►
►
►
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Класификация	на	ГОЦ	

Три	ясни	категории	на	ГОЦ	могат	да	
бъдат	дефинирани:	

Област	ГОЦ		-	обслужваща	град/град:	

►	 Примерите	включват	много	Германски	градс-
ки	логистични	схеми,	La	Roche	във	Франция,	
Monako,	Geneva	и	Bristol.	

►	 Географската	област	може	да	се	различава	от	
специфичната	област	за	търговия	на	дребно	
(например	Brawmed	в	Bristol),	градски	център	
(например	La	Petit	Rein	в	Париж)	до	цял	град	
(например	Monako).

►	 Броя	на	компаниите	работещи	по	схемата	
може	да	бъде	единични	компании	(например	
La	Roche	и	Monako)	или	да	бъдат	няколко	
компании	(например	Германската	градска	
логистична	схема).		

ГОЦ	на	самостоятелни	места	с	един	
собственик:

Обикновенно:	

►	 Те	са	построени	или	като	част,	или	да	обслуж-
ват	една	операция.

►	 Собственикът	може	да	настоява	арендатори-
те	да	ги	използват

►	 Крайните	точки	на	разтоварване	са	обикно-
венно	пресечка	и	доближени	до	единствения	
посочен	маршрут

►	 Те	могат	да	се	самофинансират	от	рента	или	
от	такси	за	транспортиране	

►	 Примерите	за	ГОЦ	включват	летищни	и	тър-
говски	центрове	(например	ГОЦ	за	търговия	
на	дребно	на	летище	Heatrow,	и	Meadhod	
тъговски	център).



��

ГОЦ	Пример	в	Bristol,	Великобритания

Специален	проект	ГОЦ:	

Обикновенно:	

►	 За	непродажбени	на	дребно	цели	(например	
конструктивни	материали	на	Хитроул	и	Сток-
холм)

►	 Обслужване	на	едно	място

►	 Над	специфичен	период	от	време	Всеки	от	
трите	типа	ГОЦ	може	да	предложи	консоли-
дирани	услуги	или	може	да	предложи	широк	
ранг	от	допълнително	заплатени	услуги	

включително:	

►	 Акционерни	решения	(методи)

►	 Таксуване	и	цени

►	 Връщане	на	стоките

►	 Услуги	по	събиране	на	отпадъците

►	 Обществено	събиране	и	точки	на	доставка	

►	 Операции	по	доставки	в	къщи		

Примери	от	всичките	три	типа	ГОЦ	са	представе-
ни	в	таблиците	по-долу.
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Пример:	Broadwead,	Бристол,	Великобритания

Настоящ статут (2007):

Цел:

Дата на започване:

Описание:

Участващи страни:

Доброволен /
задължителен:

Ползватели:

Резултати:

Разширен	опит

Ползи	от	консолидация	за	доставчиците/	ползи	за	търговците	на	дребно	(подо-
рена	верига	на	снабдяване	&	потенциал	за	услуги	с	добавена	стойност)	/	ползи	
за	обществото(намаляване	на	задръстванията,	подобрено	качество	на	въздуха	
&	подобрено	рециклиране	на	отпадъците).

2004

Доставките	са	направени	от	консолидирания	център	към	търговците	на	дребно	
в	района	за	продажби	на	дребно	Brоadwead	в	центъра	на	Бристол.	Подходя-
щи	клиенти	за	изпробването,	идентифицирано	като	“среден	размер,	нетрайни	
стоки,	неско	стойностни	стоки”.	ГОЦ,	намиращ	се	близо	да	стратегическата	
пътна	мрежа	(M4	&	M32);	на	площ	от	465	m2;	25	минути	време	за	пътуване	до	
Brоadwead.	Доставката	може	да	бъде	направена	с	един	7.5t	и	един	17t	Euro	III	
стандартен	автомобил.	Услуги	с	добавена	стойност	също	се	предлагат.

Градския	съвет	на	Бристол,	Бордът	на	Brоadwead,	Търговски	центрове	“Гале-
рии”,	Бизнес	Запад	(предишна	Търговска	палата),	фирмата	Exel,	Фондове	от	
Европейския	съюз	чрез	проекта	“Вивалди”	(Част	от		CIVITAS).	

Доброволен	

Обикновенно	51	търговци	на	дребно	в	търговската	част	на	Brоadwead	подреде-
ни	от	най-важните	(луксозни)	магазини	до	малките	независими	(индивидуални)	
търговци	за	дрехи	и	модния	сектор	са	обикновенно	добре	представени
	
Броя	на	мрежестите	рол-палети,	които	са	преминали	през	центъра	е	от	101	
през	Май	2004	до	401	през	декември	2004.	68%	намаление	на	пътуванията	на	
превозните	средства	в	центъра	на	Бристол	за	търговците	на	дребно.	До	Ок-
томври	2005	–	общо	42,772	km;	5.29t		CO2	емисии;	0,8	kg	NOx	and	11	kg	от	PM10	
емисии	бяха	намалени.

Районни	ГОЦ	обслужващи	град/град

	ГОЦ	в	La	Roche,	Франция	
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Настоящ статут (2007):

Цел:

Дата:

Описание:

Участници:

Доброволни/
задължителни:

Ползватели:

Резултати:

Първоначален	опит	–	сега	постоянен.

Целта	е	да	се	тества	алтернатива	на	матаризираните	(с	ДВГ)	превозни	средс-
тва	за	финалния	етап	от	доставката	и	да	се	намали	въздействието	на	градс-
кия	транспорт	на	товари.

2003

Два	вида	триколки	с	електрическо	задвижване	са	се	използвали	по	време	
на	експеримента	за	доставяне:	триколки	(с	багажник	зад	водача)	и	триколки	
(с	багажник	пред	водача).	Първите	имат	максимална	товароносимост	100кг,	
максимален	обем	450л		(вторите),	и	максимално	развивана	скорост	20км/ч.	
Четирите	центърални	района	са	първоначално	обслужвани	от	La	Petite	Reine	
по	време	на	експеримента	(оттогава	са	се	разширили	в	целия	град).	Изпро-
бвани	са	три	вида	услуги	от	La	Petite	Reine:

Ad	hoc	доставки	по	домовете.
	Водач	и	триколки,	предназначени	за	пренасяне	доставки	до	клиенти	(за	
основни	пазарски	услуги)
Групаж	и	финална	доставка,	при	навлизане	в	центъра	на	Париж,	(използ-
вайки	консолидационен	център,	разположен	в	центъра	на	Париж	от	кмета	
на	Париж	при	нисък	наем).

По	време	на	експеримента	la	Petit	Reine	включва	продукти	като:	храна,	цветя,	
не-	хранителни	стоки	(като	колети),	оборудване	и	резервни	части.	
24	месеца	след	началото	на	експеримента	,	броя	на	обслужващите	триколки	
се	увеличил	–	от	7	на	19.				

От	Май	2003,	Париж	поддържа	компанията	la	Petite	Reine	в	изпробването	
на	триколки	за	превоза	на	доставки.	Този	експеримент	също	е	направен	от	
ADEME	(Agence	De	l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Énergie	/	френска	
агенция	за	опазването	на	околната	среда),	предоставяйки	финансова	помощ,	
представляваща	50	%	от	предпроектното	проучване	и	проекто-сметните	доку-
ментации,	и	15	%	за	инвестицията	в	триколки.

доброволни

Главно	превозвачи	на	колети,	транспортните	оператори,	търговци	и	други	
местни	бизнеси	в	Париж.

По	време	на	процеса	употребата	на	услугите	за	доставка	нарастна.		Броят	на	
пътуванията	в	24	-	я	месец	(14	631)	е	18	пъти	по-висок,	отколкото	в	1	-	вия	ме-
сец	(796).	По	време	на	опита,	колетите	се	оказаха	най-значимия	тип	товари.	
Те	се	увеличиха	в	началото	на	експеримента,	от	51	%	на	97	%	за	2	години.	156	
248	км	изминати	от	един	дизелов	бус,	се	спестиха	в	следствие	от	този	опит.	
Това,	от	своя	страна,	спести	43.3	tae	(тоновете	еквивалентен	петрол)	консума-
ция,	и	спомогна	да	се	избегнат	112	т	въглероден	двуокис,	1.43	тона	въглеро-
ден	окис,	and	280	kг	вредни	отпадъци.

►
►

►

Пример:	La	Petite	Reine,	Париж,	Франция
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Пример:	Heathrow	Airport	Retail	ГОЦ,	Лондон,	Великобритания

Статут (2007):

Цели:

Дата:

Описание:

Участници:

Доброволни/
задължителни:

Ползватели:

Резултати:

В	действие

да	облекчи	струпване	в	летището	/	да	намали	трафика	на	превозни	средства/	
да	увеличи	сигурността	/	подобри	състоянието	на	околната	среда	/	да	намали	
разходите	за	товарно-разтоварна	дейност/	да	подобри	дейността	по	достав-
ките	към	търговците	на	дребно	/да	подобри	управлението	на	отпадъците

Започва	в	2000	г.,	като	експеримент	и	през	2001	г.	е	подписан	5	годишен	дого-
вор.

Търговските	операции,	снабдяват	всички	магазини	на	Терминали	1,2,3	и	4.	
Всички	доставки	(освен	на	вестници	и	нетрайни	стоки)	са	направени	към	
консолидационния	център	извън	периметъра	на	летището,	където	входящите	
доставки	са	проверени	(сканирани)	и	сортирани	по	предназначение	в	пломби-
рани	рол-палети	и	след	като	се	доставят	според	определен	график.
Някои	ниско-стойностни	стоки	т.е.	безалкохолните	напитки,	са	доставени	
върху	палети.	Услугата	включва:		доставянето	им	до	самостоятелни	поме-
щения	чрез	специален	“екип	за	доставка”,	какъвто	има	във	всеки	терминал	
и	връщането	на	опаковките	отпадъците	в	склада.	Складовете	са	с	големина	
2,320	М2	(325	м2	са	хладилни	помещения),	снабдени	са	с	1500	рал-палети,	38	
служители,	6-ма	ръководители.	24	часова	/	7	дневна	работа,	3	матавлекачи	и	
3	бронирани	превозни	средства.

Партньорство	между	британските	власти	на	летища	(собственик)	и	логисти-
чен	доставчик.	(EXEL).

Първоначално	доброволно.	Постепенно	става	задължително	за	всички	тър-
говци	в	терминалите	от	2004	г.

Всички	търговци	с	помещения	от	4-те	терминала.	В	11/01	охладителни	и	за-
мразяващи	помещения	(складове),	които	поддържат	необходимите	темпера-
тури	на	стоките	за	кетеринг,	докато	се	изпрати	до	клиентската	база.

Резултатите	показват,	че	през	2004г.	центърът	получи	20,	000	доставки	с	
превозно	средство	;	т.е	45,	000	складови	доставки	се	извършват	от	центъ-
рът	с	5,	000	пътувания	на	превозно	средство.	190	от	240	търговски	магазина	
използват	този	център.	Постигнато	е	намаляване	на	пътуванията	на	превозно	
средство	с	около	70	%,	благодарение	на	центъра.
	Това	се	оценява	на	87,000	километра	спестени	през	2003,	и	144,000	километ-
ра-през	2004.	Намаляха	емисиите,	отделени	от	превозните	средства,	неза-
висимо	че	доставките	се	увеличиха	(1,200	кг	въглероден	двуокис	на	седмица	
през	2003	и	3,100	кг	седмично	през	2004).

ГОЦ	в	индивидуални	обекти	с	един	собственик



67

Специален	проект	ГОЦ:	

събирателен	център	за	строителни	материали

Пример:	Hammarby,	Швеция

Настоящ Статут (2007):

Цели:

Начална дата:

Описание:

Участващи страни:

Доброволни/
задължителни:

Ползватели:

Резултати:

В	действие

	Да	намали	влиянието	на	голямото	текущо	градско	развитие	в	Швеция	върху	
жителите	(построени	са	общо	8000	апартаменти).	Да	се	постигне	чрез	ели-
минирането	на	не-координираните	курсове	до	строителния	обект	(когато	не	
се	знае	мястото	за	доставка).	Доставките	до	строителния	обект	са	сложни	
заради	разположението	им.

Пролетта	на	2001г.	и	ще	действа	докато	продължи	строителството		(2010).

Доставките	на	материали	за	строителство	са	изпращани	през	консолидаци-
онен	център,	където	се	обозначават	(етикират)	и	съхраняват	на	базата	за	
приоритет	за	краткосрочен	престой,	до	изпращането	им	по	критериите	на	Just	
in	time.	Максималното	време	за	престой	е	5	дена.	Изискване	от	Търговското	
Предприемачество,	доставките	да	се	съхраняват	в	базата	за	пакетиране.	
Някои	насипни	товари,	като	цимент	и	стомана	не	се	превозват	чрез	центъра,	
но	доставянето	им	се	координира	от	програма	от	интернет,	за	да	се	избегнат	
нежелани	дублирания	в	доставките.	Градският	обединителен	център	(ГОЦ)	е	
разположен	на	входа	на	строителния	обект.	Състои	се	от:

10	души,	работещи	в		ГОЦ	(площ	от		8,000	м2,	където	се	разполагат	офиси-
те	и	складовете)
Използват	се	8	дистрибуторски	коли	(стандарт	Евро	4)	за	доставка	на	
строителния	обект.
Уеб	сайт	и	система	за	контрол	на	доставките.

Градският	обединителен	център	(ГОЦ)	е	управляван	от	подизпълнител,	който	
е	отговорен	за	ръководенето	на	центъра,	което	включва	намиране	на	големи	
превозни	средства,	назначаване	на	водачи	и	други	служители,	управление	на	
склад	и	офис,	и	система	за	уеб	мрежата	за	контрол	на	доставките.

Всички	предприемачи,	работещи	на	строителния	обект	(10),	инвеститори	(в	
изграждането),	град	Стокхолм.

Принудителни	освен	за	освободените	материали.

Всички	предприемачи,	работещи	на	строителния	обект

	Изчислено	е,	че	на	всеки	един	дистрибуторски	камион,	управляван	от	тази	
система,	съответстват	4	-5		които	не	използват	този	ГОЦ.	700	т.	доставки	на	
ден	и	средно	1.5	т.	на	крайна	доставка.	Намаляването	на	използваната	енер-
гия	и	вредните	емисии	ще	бъдат	пресметнати	като	част	от	проектно-сметната	
документация	на	проекта.

►

►

►
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Влияние	върху	транспортните	дейности

1.			Значителни	ползи	за	транспорта	могат	да	се		
	 постигнат	от	въвеждането	на	ГОЦ	в	зави-	
	 симост	от	естеството	на	схемата	и	нивото	на		
	 усвояване.

2.			Това	включва:	

Намаляване	броя	на	курсовете	(пътувани-
ята)	на	превозните	средства.
Намаляването	на	километрите,	изминати	
от	превозните	средства.
По-добро	оползотворяване	на	превозните	
средства	и	водачите	за	доставките	към	
ГОЦ.
По-бързо	завръщане	на	превозните	средс-
тва.
Потенциално	намаляване	броя	на	спадо-
вете.
По-добри	съоръжения	и	обекти	за	товаро-
разтоварна	дейност.
Възможност	да	се	разделят	магистралните	
движения	от	местни	доставчици.
Използването	на	алтернативни	методи	и	
по-подходящи	превозни	средства	(като	
например,	влакове	за	междуградските	до-
ставки	и	електрически	превозни	средства	
в	градската	зона.

►

►

►

►

►

►

►

►

Влиянието	на	ГОЦ	

Подобрение	в	използваемостта	на	обема	
и	товароносимостта	на	превозните	средс-
тва.
Намаляване	на	стойностите		на	превоз	за	
финалния	етап	на	доставките.
По-малко	превозни	средства	са	необхо-
дими	за	зоната,	обслужвана	от	центъра	за	
групиране	на	стоката	(ГОЦ).
	Възможности	за	придобиване	на	приходи	
от	върнатите	товари.

3.			Направени	са	няколко	опита	да	се	определят		
	 количествено	актуалните	фактори	на	влияние		
	 на	транспорта.		

4.			Статистиката	показва,	че	курсовете	на	пре-	
	 возните	средства	или	километрите,	изминати	
	 от	водачите	са	намалели	с	от	30%	до	80%	
	 след	въвеждането	на	ГОЦ,	независимо,	че		
	 ниското	ниво	на	възприемане	резултира	в		
	 малко	намаления	в	цялостната	транспортна		
	 дейност.

►

►

►

►
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Влиянието	върху	други	дейности	на	
веригите	за	доставки

ГОЦ	може	да	има	влияние	и	върху	други	дей-
ности	на	веригите	за	доставки,	както	е	описано	
по-долу.

1.		Съхранение

Предмет	на	капацитет	и	наличност	на		
	 изисквани	условия	за	складиране.	

Обикновенно	е	проектирано	да	е	краткос-	
	 рочно.	

Като	буферен	склад	помага	за:
	 -		 Подобряване	на	продуктовата	налич-	
	 	 ност.
	 -		 Подобряване	обслужването	на	клиен-	
	 	 тите.

Може	да	улесни	контрола	над	инвентара,		
	 свързан	със	системите	за	вътрешно	съхра-	
	 нение	да:
	 -	 Увеличи	видимостта	на	веригата	за		
	 	 доставки.
	 -	 Подобряване	на	продуктовата	налич-	
	 	 ност.
	 -	 Подобри	нивото	на	обслужване,
	 -	 Намали	загубата	на	продукти.

									

►

►

►

►

2.		Проверка	на	качеството	и	количеството	на		
	 стоката

3.		Препродаване	на	продуктите.	

►	 Отстраняване	на	опаковките.

►	 Подготовка	на	продуктите	за	зоната	за
	 продажби.

►	 Слагане	на	цена	и	етикети.

4.			Връщане	и	рециклиране	на	потоците	от	про-
дукти,	отпадъци	и	опаковки:	

►	 Като	резултат	складовото	и	приемно	
	 пространство	в	мястото	за	доставки	
	 могат	да	се	освободят	за	по-производи-
	 телна	или	печеливша	употреба.

►	 По-гъвкава	и	надеждна	доставка	на	по-
	 малко	укрепени	товари,	може	да	доведе	
	 до:
	 -	 Подобряване	продуктовата	и	компо-
	 	 нентна	наличност.
	 -	 Подобряване	нивото	на	продажбите.
	 -	 Подобряване	производителността	на	
	 	 обекта.

5.			ГОЦ	предлага	възможност	за	подобрение	уп-	
	 	равлението	на	веригата	за	доставки,	да	нама-	
	 	ли	цените	и	да	подобри	нивото	на	обслужва-	
	 	не.
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Икономически,	социални,	и	въздействия	
върху	околната	среда	на	ГОЦ

ГОЦ	може	да	спомогне	за:	

►	 Намаляване	броя	на	неподходящите	пре-
возни	средства	и	е	възможно	намаляване	на	
общия	брой	на	превозните	средства	функцио-
ниращи	в	градските	зони.

►	 Намаляване	курсовете	на	превозните	средс-
тва	и	изминаваната	дестинация,	чрез	подоб-
ряващите	се	товарни	фактори	и	намаляване	
на	празните	курсове.

►	 Намаляване	на	единичната	цена	на	транспор-
та.

►	 Подобряване	използването	на	водачите.

►	 Предоставяне	на	възможността	да	се	из-
ползват	превозни	средства,	съобразени	с	
околната	среда,	в	последния	етап	от	процеса	
на	веригата	за	доставки	в	градовете.

►	 Намаляване	броя	на	доставките	за	обекти	в	
центъра	на	градовете.

►	 Намаляване	разхода	на	гориво,	изхвърлените	
вредни	емисии	и	шума.

►	 Правене	на	зоната	по-подходяща	за	пешеход-
ци.	

Тези	потенциални	изгоди	трябва	да	натежат	сре-
щу	възможните	увеличения	на	цените,	свързани	
с	дейността	на	ГОЦ

	

Транспортиране	в	последната	миля
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Преимущества	и	недостатъци	на	ГОЦ

Преимущества

ГОЦ	имат	следните	възможни	преимущества	:	

►	 Екологични	и	социални	ползи	от	по-ефектив-
ните	и	по-малко	натрапващи	се	транспортни	
дейности.

►	 По-добро	планиране	и	внедряване	на	логис-
тичните	дейности.

►	 Възможността	да	въвеждат	нови	информаци-
онни	системи.

►	 По-добър	контрол	над	инвентара,	наличност	
на	продуктите	и	по-добро	обслужване	на	кли-
ентите.

►	 Улесняване	на	връзката	между	входящата	и	
изходящата	логистика	чрез	по-добър	контрол	
и	видимост	на	веригата	за	доставки.

►	 Възможност	да	се	създаде	по-широка	полити-
ка	на	действие	и	регулиращи	инициативи.

►	 Теоретични	печалби,	чрез	договаряне	извън	
“последната	миля”.

►	 PR	ползи.

►	 Възможност	да	се	върви	към	по-добро	изпол-
зване	на	ресурсите	в	местата	за	доставки.

►	 Специфични	преимущества	за	транспорта.

►	 Възможност	да	се	осъществяват	дейности	с	
допълнителна	стойност.

Недостатъци

ГОЦ	имат	следните	възможни	недостатъци:	

►	 Възможни	са	високи	цени	на	пускане	в	дейс-
твие	(особено	в	скъпите	райони	в	градовете).

►	 Сложност	на	действие,	резултат	от	различни-
те	складови	и	товаро-разтоварни	изисквания	
на	широка	гама	от	продукти.

►	 Потенциална	загуба	на	пари	и	време,	от	
въвеждане	на	допълнителна	точка	във	вери-
гата	за	доставка.

►	 Въвеждането	на	допълнителната	точка	на	
доставка	може	да	анулира	транспортните	
икономии	за	бъдеща	дистрибуция.

►	 Проблеми	с	организацията	и	договарянето.

►	 Възможност	за	създаване	на	монополни	ситу-
ации.

►	 Загуба	на	директна	връзка	между	доставчици	
и	клиенти.

Работата	на	ГОЦ
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Въпроси	свързани	с	планирането	на	ГОЦ

Включването	на	заинтересовани	участ-
ници

1.			Създаването	на	някои	от	най-основните	ГОЦ
		изисква	включването	на	много	участници:

Представители	на	градските	власти.
Евентуални	оператори	на	ГОЦ.
Търговски	асоциации.
Логистични	фирми.
Полицейски	власти.
Наематели	на	сгради	в	зоната.

2.			Нормално	е	всички	заинтересовани	участни-
ци	са	включени	в	дискутирането	на	планира-
щите	процеси,	да	придобият	ангажимент.

										
Местоположение	

Местоположението	на	ГОЦ	по	отношение	на	
тяхната	пазарна	цел,	ще	има	важни	последствия	
относно	ползите	свързани,	с	трафика,	околната	
среда	и	търговията.

1.			ГОЦ		разположени	на	разстояние	от	доставя-
щата	зона:

►	 Намалява	необходимостта	от	междуградски	
магистрални	и	снабдяващи	превозни	средс-
тва,	за	да	навлязат	в	района	на	доставката	
въобще.

►	 Увеличаване	на	разстоянието,	покривано	от	
превозните	средства,	съобразени	с	околната	
среда	използвани	до	крайната	цел	за	достав-
ката.		

но	

	Броят	на	превозните	средства	за	доставка	и	
разстоянието,	което	те	изминават,	може	да	се	
увеличи.

►
►
►
►
►
►

►

2.			ГОЦ	намиращи	се	близо	до	зоната	за	достав-
ка:	

►	 Намаляване	на	разстоянието,	над	което	
природосъобразните	превозните	средства	
работят.

►	 Намаляване	на	екологичните	ползи	за	ГОЦ.

Където	е	възможно,	ГОЦ	биха	могли	да	се	разпо-
ложат	близо	до	други	интермодални	трансферни	
точки		и	други	частни	центрове	за	дистрибуция.

Център	за	товари	Padua,	Италия
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Структури	на	управление

Съществува	разнообразни	структури	на	управ-
ление
															
►	 Схеми	на	ГОЦ	в	основната	част	на	Европа	

преференции	за	законосъобразни	организа-
ции.

►	 Схеми	във	Великобритания	са	насочени	
основно	към	търговски	организации	с	един	
самостоятелен	клиент.

Манипулирани	продукти	

►	 ГОЦ	е	вероятно	да	бъдат	по-подходящи	за	
някои	видове	стоки	и	движение	на	автомоби-
ли,	отколкото	други.

►	 Те	не	са	вероятно	подходящи,	за	нетрайност-
та	и	стоки	със	срок	за	годност	(такива,	като	
храни	и	вестници)	и	стоки	със	специална	дис-
трибуция	и	специални	изисквания	за	манипу-
лиране.

►	 ГОЦ	са	най-подходящи	за	манипулиране	на	
трайни	стоки,	но	трябва	да	бъдат	проектира-
ни	за	манипулиране	на	широка	гама	от	опа-
ковки	(релси	за	закачване	на	облекла,	каси,	
рол	палети	и	палети).		

Действие	на	ГОЦ

►	 Повечето	схеми	предвиждат	прехвърлянето	
на	стоката	от	по-големи	към	по-малки	(по-
природо-съобразени)	камиони	в	ГОЦ.

►	 Обаче	сега	се	забелязва,	че	прилагането	на	
този	принцип	за	добро	натоварване	на	голе-
мите	товарни	автомобили,	може	да	счита	за	
продуктивно.

►	 Ако	транспортната	операция	бъде	оптимизи-
рана,	обратния	курс	от	мястото	за	доставка,	
трябва	да	се	оползотвори	колкото	е	възможно	
по-добре.

Финансиране

►	 Първоначалното	финансиране	от	национал-
но,	регионално	или	градско	правителство,	ще	
бъде	необходимо	за	проучвания	за	пилотния	
етап	на	всеки	проект,	който	не	е	свързан	с	
новата	собственост	или	търговско	развитие.

►	 Ако	подобряването	на	околното	пространство	
е	най-високата	цел	за	действието	на	ГОЦ,	то	
дългострочната	подкрепа	от	други	ипотечен	
транспортни	фонд	е	възможно	да	бъдат	необ-
ходими,	(като	La	Rochelle).

►	 Въпреки,	че	няма	сигурни	доказателства	за	
съществуващи	и	истински	самофинансираща	
се	схеми,	дългострочната	цел	трябва	да	бъде	
за	тях	да	се	самофинансират.
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Критерий	за	успех

ГОЦ	е	вероятно	да	постигнат	успех	при	следните	
обстоятелства:

►	 Съществуващите	значителни	транспортни	
проблеми,	в	зоната	за	обслужване	(като	нис-
ката	степен	на	достъп	на	превозни	средства,	
големите	задръствания,	ограниче	средства	за	
товаро-разтоварните	процеси).

►	 Недостатъчна	транспортна	инфраструктура,	
която	да	се	справи	с	нарастването	на	товар-
ните	потоци.

►	 Историческите	градски	центрове	и	райони,	
които	страдат	от	трафик	задръстванията,	
където	има	общ	интерес	в	подобряването	на	
уличното	околно	пространство.

►	 Зони	с	много	частници	/дребни	търговци,	кои-
то	не	са	част	от	региона/	национален	бизнес,	
със	суфистични	доставни	вериги	и	който	се	
грижи	за	нарастване	на	конкуренцията.

►	 Нови	и	големи	търговски	развития	(в	и	извън	
градовете),	където	има	възможност	за	групи-
ране	на	всички	стоки,	получавани	и	свързани	
с	дейностите	в	определена	част	от	комплекса	
и	като	част	от	целя	проект.	

►	 Най-главните	строителни	обекти,	където	

строителната	програма	изисква	един	органи-
зиран	поток	от	материали.

►	 “Изненадващо”	напрежение,	за	някое	разви-
тие	от	група	на	потенциални	потребители,	
които	са	заинтересовани	и	целящи	обедине-
ние.	

►	 “Пътят	нагоре”	ще	бъде	по-хубав,	в	ситуации-
те	в	които	е	готов	за	консолидиране	или	чрез	
доставките	на	колети.	

►	 Възможност	за	финансиране	на	схемата	ГОЦ.

►	 Наличие	на	съществуващи	сгради,	които	мо-
гат	бъдат	използвани	за	ГОЦ	схемата.

►	 Значителен	обществения	и	частния	сектор	
участва	в	укоражавенто	за	регулираща	рамка

►	 Ефективно	прокарване	на	трафик	ретулации,	
свързани	с	дистрибуторските	превозни	средс-
тва	не	се	включват	в	схемата	на		ГОЦ	.

►	 Налагането	на	решенията	за	ГОЦ	само	
изглежда	да	бъде	успешно	ако	налаганата	
организация	е	способна	да	контролира	или	
значително	да	влияние	на	всички	играчи.

ГОЦ	споразумения
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Ръководство	на	ГОЦ	

►	 Необходимо	е	градските	власти,	търговците	
и	ръководителите	на	транспорта	да	осъзнаят	
възможността	да	използват	ГОЦ,	като	закон-
но	средство	за	развитие	на	техния	бизнес.

►	 Правителствата	трябва	да	упътят	градските	
власти,	че	трябва	да	се	разгледат	възможнос-
тите	за	създаването	на	ГОЦ,	когато	най-глав-
ните	предложения	за	развитие	са	решени	и	
когато	градските	центрове	са	започнали	за	се	
реструктурират.

►	 Активната	подкрепа	на	един	съзнателен	
строителен	процес	е	важно	за	успеха	на	ГОЦ.	
Това	може	да	се	постигне	чрез:	

-	 развиване	на	подходящи	средства	(т.е.	
ГОЦ	планирани	ръководства	или	инстру-
ментите).

-		 изпробвани	мерки	за	проектантите	на	град-
ския	транспорт	на	товар.	

►	 Публичното	финансиране	е	необходимо		да	
бъде	възможно	да	плати,	за	проучвтелна	дей-
ност	и	пилотни	изследвания	за	която	и	да	е	
форма	на	ГОЦ,	която	не	е	финансирана	чрез	
търговско	развитие.

►	 Когато	схемата	на	ГОЦ	е	вече	решена,	има	
нужда	за	детайлно	претегляне	на	същест-
вуващия	трафик	и	потоците	от	доставки	до	
перспективното	място	(места).	

►	 Детайлното	предпроектно	проучване	и	изчис-
лителната	работа	трябва	да	бъде	следвана	
от:	
	
-				Период	за	консултация	относно	естество-
	 то	на	схемата	на	ГОЦ,	която	трябва	да	

бъде	тествана.
-				Една	разширена	пилотна	схема,	ръководе-

на	и	подробно	изучена	от	представители	
на	всички	заинтересовани	страни,	както	на	
местно,	така	и	на	национално	ниво.

►	 При	създаването	на	ГОЦ,	минава	време	за	
определяне	на	потребителите	и	да	се	уста-
нови	схемата	на	работа.	Това	постепенно	
изграждане	ще	повлияе	на	финансов	жизне-
носпособен	трафика	и	екологични	предимс-
твата	на	схемата.

►	 Опитите	в	изграждането	на	ГОЦ	сe	нуждаят	
от	достатъчно	финансиране,	за	да	се	разви-
ват	и	да	функционират	на	високо	ниво.	

►	 Вероятно	е	необходимо	ГОЦ	да	бъде	финан-
сово	успешен	през	средно	дългия	период	
на	съществуване,	защото	в	много	случаи	
обществените	субсидии	не	са	жизнеспособни	
решения.	

►	 В	случая	може	да	се	създаде	ипотечни	фон-
дове	за	ГОЦ	от	други	свързани	със	транспор-
та	източници,	като	таксите	за	задръствания	и	
пътните	такси,	могат	да	бъдат	изполвани	за	
подкрепа	на	пускане	в	действие	на	ГОЦ.	Това	
вероятно	ще	се	нуждае,	ако	подобряването	
на	околната	среда	бъде	най-важната	причина	
за	създаването	на	ГОЦ.

Ограничени	места	за	камиони
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►	 Едно	от	ключовите	финансови	въпроси	е	как	
да	се	разпределят	разноските	и	печалбите	от	
ГОЦ	изцяло,	а	не	единствено	въздействието	
на	цената	върху	една	част	от	веригата	за	до-
ставка	или	само	на	един	участник.	Това	не	е	
маловажен	проблем,	тъй	като	разпределени-
ето	на	разноските	и	печалбите	са	основни	за	
по-обширно	и	детайлно	проучване	и	идеално	
за	напълно	преценен	пилотен	проект.	

►	 Проучванията	и	оценявания	на	системата	се	
дължат	на	разходите	и	печалбите	от	цялата	
верига	за	доставка,	но	също	и	на	крайния	
резултат	от	ръководенето	на	разходите	и	
печалбите	по	отношение	на	околната	среда.	

►	 Подсилване	на	методологията	за	остойнос-
тяване,	използвана	за	оценяване	на	ГОЦ	
-	системите	е	от	изключителна	важност,	тъй	
като	това	помага	да	се	подобри	реакцията	за	
действие	в	определени	случаи.	Съвсем	на-
скоро	ГОЦ	-системите,	които	бяха	комерсиал-
но	управлявани,	склониха	да	наложат	ограни-
чения	за	достъпа	до	определена	информация	
и	данни.	Въпреки	това,	дори	и	в	тези	схеми,	с	
по-обширно	развитие	не	трябва	да	се	нару-
шава	търговската	поверителност.	Трябва	да	
се	даде	последователна	и	цялостна	оценка	
за	съществуване	и	бъдеща	перспектива	на	
ГОЦ.

►	 Последователната	оценка	на	съществуващи-
те	и	бъдещи	ГОЦ	трябва	да	бъде	извършена.

►	 Обществено	-	организираните	ГОЦ	–	системи,	
нямат	добър	контрол	спрямо	реализацията	и	
ръководството.

►	 За	да	бъде	атрактивна	за	компаниите	и	да	
има	успехи,	схемите	ГОЦ	трябва	да	се	ръко-
водят	от	един	или	повече	важни	търговски	
участници,	които	са	разбрали,	че	има	полза	
от	тях.		

►	 Бъдещите	оператори	на	ГОЦ	трябва	да	бъдат	
способни	да	демонстрират	способност	и	
готовност	да	възприемат	стоковите	фактури,	
инспектиционни	и	контролни	процедури	и	да	
поемат	отговорност	за”	последната	миля”	от	
доставката.
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ГОЦ	анкета	–	ЧАСТ	І

ГОЦ	могат	да	бъдат	използвани	за	подпомагане	на	икономиката,	трафика	и	околната	среда.	Анкетата	
по-долу	съдържа	въпроси	адресирани	към	типа	на	ГОЦ	изискващи	дадена	ситуация

Въпроси 

ГОЦ	определен	ли	е	за	продукти	за	продажба	на	
дребно	или	за	други	продукти	(например	строи-
телни)?

ГОЦ	е	определен	ли	е	да	бъде	постоянене	или	
временен?

Дали	ГОЦ	прави	доставки	към	един	обект	с	един	
собственик	(търговски	център)	или	мултипли-
цирани	обекти	с	много	собственици	(например	
магазини	в	различни	сгради)?

Каква	част	от	градската	зона	ще	бъде	обслужва-
на	от	ГОЦ?	

Дали	използването	на	ГОЦ	ще	бъде	доброволно	
или	задължително	за	компании,	получаващи	
стоки	в	целевата	зона	на	доставки?

Какви	услуги	ще	предлага	ГОЦ?	

Какъв	тип	превозни	средства	ще	правят	дос
тавките	в	целевата	зона	от	ГОЦ?

Възможности	

►	 Продажба	на	дребно
►	 Други	продукти

►	 Постоянен	
►	 Временен	

►	 Единичен	обект	с	един	собственик
►	 Мултиплицирани	обекти

►	 Едно	обект	в	градска	зона
►	 Част	от	градската	зона
►	 Цялата	градска	зона

►	 Доброволен	
►	 Задължителен	

►	 Услуги	по	доставка
►	 Услуги	по	събиране:	отпадъци,	пакетиране	и	

връщане
►	 Услуги	по	търговия	на	дребно:	разопаковане,	

етикитиране	и	т.н.
►	 Складови	запаси

►	 Ванове,	бронирани	или	съчленени	превозни	
средства

►	 Нормални	бензин/дизел	превозни	средства	
или	превозни	средства	опазващи	околната	
среда

►	 Други	способи,	като	например	велосипеди	
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ГОЦ	анкета	–	ЧАСТ	ІІ

Въпроси

Дали	ГОЦ	ще	бъде	свързан	с	други	тип	
транспорт	освен	пътен?

Дали	ГОЦ	ще	бъде	управляван	от	една	или	
няколко	логостични	компании?

Колко	близо	ще	бъде	разположен	ГОЦ	до	
целевата	зона	за	доставка?

Дали	въвеждането	в	действие	на	ГОЦ	ще	бъде	
придружавано	от	някакви	други	транспортни	
критерий	в	целевата	зона?	

Има	ли	достатъчен	интерес	и	намерение	за	
използване	на	ГОЦ	между	всички	съответни	
акционери?

Дали	предпроектното	проучване	е	изпълнено?

Инициативата	за	ГОЦ	ще	бъде	ли	ръководена	
от	обществения,	частния	сектор	или	ще	бъде	
съвместна?

В	случай	на	обществена	инициатива,	дали	град-
ските,	регионалните	или	националните	власти	са	
готови	да	участват	в	операциите	по	финансиране	
на	ГОЦ?

Възможности	

►	 Да
►	 Не

►	 Една	логистична	компания
►	 Няколко	логистични	компании

►	 ……..км

►	 Нов	достъп	и/или	норми	за	времето	за	нато-
варване

►	 Нови	норми	за	тегло	на	превозните	средства
►	 Пътни	такси
►	 Екологична	зона	
►	 Други………………………

►	 Да
►	 Не

►	 Да
►	 Не

►	 Обществен	сектор
►	 Частен	сектор
►	 Съвместна	инициатива

►	 Да,	да	помогне	стартиране	на	проекта
►	 Да,	на	дълготрайна	основа	ако	е	необходимо
►	 Не,	проекта	е	финансово	независим	от	нача-

лото
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Повече	за	BESTUFS

Мнение	за	мрежата	

Разменяйки	опит	и	знания	с	колеги	в	подобни	по-
зиции	в	други	градове		е	в	плюс	когато	започвате	
Ваши	собствени	новаторски	проекти.	Този	тип	
информация	има	по-добро	качество	и	често	има	
повече	лансиране	при	съпоставяне	с	препоръки-
те	на	външни	консултанти.	BESTUFS	облекчава	
създаването	на	лични	връзки	и	разширението	на	
мрежата	от	контакти	в	областта	на	транспорти-
рането	на	товари	в	градовете	за	всички	заин-
тересовани	лица	–	без	налагането	на	каквито	и	
да	е	било	обещания	или	формални	структури.	
BESTUFS	обикновенно	се	финансира	от	Евро-
пейския	съюз,	но	е	разглеждането	на	мрежата	за	
транспортиране	на	товари	в	градските	зони	ще	
продължи	и	след	края	на	проекта.	

BESTUFS	насърчава	читателите	на	този	наръч-
ник	да	се	обърнат	към	мрежата	от	партньори	на	
BESTUFS	или	към	административния	център	
на	BESTUFS	ако	те	биха	желали	да	намерят	
подходящи	контакти	в	Европа	за	специфични	
нововъведения	или	въпроси.

Най-добрите	практики	за	товарни	превози	в	гра-
довете,	познанията	и	препоръките	бяха	събрани	
под	егидата	на	BESTUFS	и	само	сътрудническия	
подход	на	големите	мрежи	би	могъл	да	доведе	
до	такъв	широк	обсег	на	теми,	резултат	на	много	
добър	европейски	обсег	и	беше	осигурено	разг-
леждане	на	всички	гледни	точки.

Мрежата	на	BESTUFS	не	е	орентирана	към	
печалба	макар,	че	основните	разходи	се	въз-
становяват	от	Ecвропейския	съюз,	за	решаващо	
допълнително	участие	допринесоха	усилията	
на	мотивирания	управленски	комитет	(състоящ	
се	от	университетски,	консултански	и	работещи	
в	индустрията),	интереси	на	лицата	и	от	трети	
страни.

Европейски	градове	от	всички	размери

Класификацията	показва,	че	повечето	автивни	
градове	осъществяват	и	се	грижат	за	въвежда-
не	на	нововъведения	при	транспортирането	на	
товари	в	градските	зони,	като	в	повечето	случай	
това	са	столиците	и	големите	метрополиси.	
Тези	градове	имат	ресурсите	за	достъп	към	
поддръжка	и	внедряване	на	новаторски	транс-
портни	решения,	за	участие	в	градски	мрежи	и	за	
обмяна	на	опит	и	знания	едни	с	други.	Основната	
цел	на	BESTUFS	и	на	“Наръчника	за	най-добрите	
решения	за	товарни	превози	в	градовете”	е	да	
достигне	до	малките	и	средно	големи	градове,	
поради	това,	че	те	са	сравнително	изолирани	от	
Европейската	перспектива.

Не	е	необичайно	за	местни	представители	да	
имат	проблеми	с	чуждите	езици,	което	ги	огра-
ничава	да	научат	за	опита	на	други	европейски	
градове.	Следователно	този	наръчник	е	преве-
ден	и	отпечатан	на	17	европейски	езика	и	така	
се	допълва	богатия	материал	на	Английски	език	
достъпен	на	сайта	на	BESTUFS	(www.bestufs.net).
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16-17	Май	2000
27	Септември	2000	

17-18	Януари	2001

10-11	Май	2001

30-31	Август	2001

08-09	Ноември	2001

25-26	Април	2002

12-13Септември	2002

23-24	Януари	2003

28-29	Април	2003
18-19Септември	2003

13-14	Октомври	2003

13-14	Януаир	2005
21-22	Април	2005
29-30Семтември	2005

09-10	Март	2006
20-21Септември	2006

22-23	Март	2007
Септември	2007

Март	2008

Индентификация	на	тематичните	приоритетни	теми
Градски	достъп,	Паркинг	регулиране	и	достъп,	ограни-
чения	на	времето	за	достъп	и	принудителна	поддръжка
Оптимизирани	градски	дистрибуционни	превозни	средс-
тва,	търсени	от	транспортните	оператори	и	градовете
Променящ	се	транспорт	в	градовете	поради	електрон-
ната	търговия	и	електронната	логистика	
Железопътно	базиран	транспорт:	Изчезваща	благопри-
ятна	възможност	или		предизвикателство	за	градските	
зони
Такси	за	достъп	в	градовете	и	градско	оценяване:	Какви	
са	последиците	за	транспортиране	на	товари?
Планиране	използването	на	територии	и	бизнес	модели	
за	градски	дистрибуционни	центрове
Успешно	частно	обществено	партньорство	(PPP)	пови-
шаващо	градското	транспортиране	на	стоки
Нощна	доставка:	по-нататъшен	избор	в	градската	дист-
рибуция
Съвмесен	симпозиум	BESTUFS	-	EPTR
Интелегентни	транспортни	системи	в	градското	транс-
портиране	на	стоки
Стратегии	за	товарни	превози	в	градове:	ненамеса	в	
частни	инициативи	или	следваща	олщирна	стратегия?
Подходи	за	градско	консолидиране:	концепции	и	опити
Решения	за	последна	миля
Логистика	на	товари	в	малки	и	средни	градове:	подхо-
ди,	решения	и	успешни	фактори
Градска	логистика	на	отпадъци
Управление	на	товарния	транспорт	в	градските	зони	от	
компанни	и	местни	власти
Пристанищни	градове	и	товари	в	градовете
N.N.

N.N.

Брюксел
Брюксел

Торино

Хага

Дрезден

Генуа

Ла	Рош

Малага

Будапеща

Дъблин
Палмела

Марибор

Лондон
Нюрнберг
Капушвар

Цюрих
Виена

Гьотеборг
Балтийските	
държави
Испания

BESTUFS	семинари
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Статистически	данни,	постижения	и	анализи	за	транспортирането	на	товари	в	
градски	зони
Градски	достъп,	норми	за	паркиране	и	достъп		времеви	норми	и	принудителна	
подръжка
Електронна	търговия	и	разпространение	на	товарите	в	градските	зони	
(пазаруване	от	вкъщи)
Пътна	цена	и	традски	товарен	транспорт
Платформи	за	товарни	превози	в	градовете	(ПТПГ)
Интелегентни	транспортни	системи	(ИТС)
Публично	частни	партньорства	(ППП)	в	градските	превози
Логистика	при	транспортиране	на	отпадъци	в	градски	зони
Експериченти	и	стимули	за	превозни	средства	запазващи	околната	среда
Контрол	и	изпълнение	на	транспортирането	на	товари	в	градските	зони
Схеми	на	ограничение	на	градския	достъп

BESTUFS	I		–	BPH	1

BESTUFS	I		–	BPH	1

BESTUFS	I		–	BPH	2

BESTUFS	I		–	BPH	3
BESTUFS	I		–	BPH	3
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	2
BESTUFS	II	–	BPH	2

BESTUFS	–	наръчници	“Най-добрите	практики”

Наръчниците	“Най-добрите	практики”,	презентациите	и	протоколите	от	всички	семинари	и	конференции,	
списъка	с	линкове	в	това	ръководство,	инструментите	за	търсене,	а	също	така	и	бъдещи	материали	са	
достъпни	на	уеб	сайта	на		BESTUFS	-	www.bestufs.net	(само	на	Английски	език).
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