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1 ЗА ПРОЕКТ ISEMOA 

Проектът ISEMOA – Подобряване на непрекъснати енергийно-ефективни мобилни 

вериги за всички – започна през Май 2010 и ще продължи 3 години. Съфинансиран 

е от Европейската комисия в рамките на програмата „Интелигентна енергия – 

Европа “. 

ISEMOA подпомага местните власти в Европа да повишат енергийната ефективност 

в транспорта като подобрява достъпността от-врата-до-врата и така предоставя на 

жители и посетители (включително хора с намалена мобилност [PRM]) 

възможността да използват устойчиви начини на придвижване. Освен това, 

подобряването на достъпността в обществената среда и транспорт ще подобрят 

качеството на живот и привлекателността на региона  и ще допринесат за 

безопасността на пешеходци и велосипедисти. 

За да постигне тези цели, в проекта ISEMOA разработи система за управление на 

качеството за непрекъснато подобрение на достъпността в цялата мобилна верига 

от-врата-до-врата за градове, общини и региони - ISEMOA QMS. Тя представлява 

стандартизирана система за управление на качеството, основана на успешните 

BYPAD, MaxQ и MEDIATE. 

Ядрото на ISEMOA QMS е одитът на качеството. Процесът по одитиране ще 

подпомогне местните заинтересовани лица и външни одитори да направят оценка 

на качеството на работата по достъпността в обществената среда и обществения 

транспорт в своя регион - да създадат стратегия и реализират мерки за 

непрекъснатото подобрение на качеството.  

ISEMOA QMS има цялостен подход, защото разглежда: 

- Нуждите на всички категории хора с намалена мобилност (с временни и 

постоянни нарушения, хора с обемист/ тежък багаж, възрастни с малки деца, 

хора с аномално развитие, пенсионери, др.)  

- Цялата мобилна верига от-врата-до-врата , която е съставена от устойчиви 

начини на придвижване - пешеходство, придвижване с велосипед, обществен 

транспорт, многомодален транспорт  

- Всички видове бариери (напр. физически препятствия, организационни 

аспекти, обществени нагласи, други) 

За да развие пълноценно и всеобхатно ISEMOA QMS, проектът отделя голямо 

внимание на участието на представители на всички категории заинтересовани лица 

(хора с намалена мобилност, консултанти, местни и регионални власти, други) от 

самото си начало. Разработването на ISEMOA QMS ще бъде интерактивен процес в 

15 града, общини и региона в Европа. Обратната информация от участниците ще 

послужи за подобряване на системата.  

.  
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Реализирането на ISEMOA QMS цели да популяризира темите на достъпността за 

хората с намалена мобилност сред местните власти и вземащите решения. Като се 

прави ясен паралел между достъпност и енергийна ефективност в обществената 

среда и транспорта, се поставя началото на дискусия между местните 

заинтересовани лица и се подпомага създаването на местна стратегия за 

подобряване на достъпността. Повече информация за ползите от подобряване на 

достъпността можете да прочетете на сайта на проекта www.isemoa.eu. 

Kонсултантства, агенции, oрганизации, които работят с градове, общини и региони в 

цяла Европа ще бъдат поканени да участват в обучения за прилагане на ISEMOA. 

Те ще бъдат проведени в 15 европейски държави и ще им позволят да използват 

материалите на системата за управление на качеството ISEMOA QMS в 

ежедневната си работа с местни власти и заинтересовани лица.  

1.1 Консорциумът ISEMOA 

Координатор:  

FGM-AMOR (AT)  

  

Партньори:  

AGEAS (Италия) NP (Чехия) 

BSRAEM (България) SECAD (Ирландия) 

Ecuba (Италия) Sinergija (Словения) 

Edinburgh Napier University ENU 

(Обединеното кралство) 

TAS (Обединеното кралство) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (България) Technische Universität Dresden TUD 

(Германия) 

ETT (Естония) Trivector (Швеция) 

IEP (Чехия) UIRS (Словения) 

ITS (Полша) University of Zilina (Словакия) 

Mobiel 21 (Белгия) URTP (Румъния) 

  

Подизпълнител:  

Mobiped (Франция)  

  

Съветници:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnova, Petra Lukesova, 

Thomas Zwolinski 
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2 ВЪВЕДЕНИЕ 

Системата за управление на качеството ISEMOA QMS цели да подкрепи 

европейските общини, градове и региони в непрекъснато подобряване на 

качеството на пътуването от врата-до-врата с устойчиви начини на придвижване. 

ISEMOA QMS е развита на базата на стандартите ISO 9000 и EFQM Excellence и 

моделите CAF, които са били успешно приложени при развиване на системите за 

управление на мобилността (MaxQ), велосипедно планиране (BYPAD) и 

достъпността в обществения транспорт (MEDIATE). 

 

Има два варианта на ISEMOA QMS – за общини и градове, и за региони. Този 

документ описва реализирането на ISEMOA QMS в региони. В друг документ е 

разработена ISEMOA QMS за общини и градове. 

 

В ядрото на ISEMOA QMS стои процес за одитиране. Заедно с външен одитор, 

заинтересованите страни в общини или градове могат да направят оценка на 

достъпността до обществените места и обществения транспорт и да развият 

планове за действие за непрекъснатото им подобряване. Освен създаване на план 

за действие и подчертаване на задачите и отговорностите за подобряване на 

достъпността, друг важен акцент от реализирането на ISEMOA QMS е създаването 

на контакти и партньорства между различни заинтересовани страни като основа на 

успешната им съвместна работа. Главният акцент на ISEMOA QMS е процеса на 

подобряване на достъпността, като реалният статус на достъпността в общината 

или града е описан от различни индикатори. 

ISEMOA QMS описва достъпността като цялостно разглежда нейните географски 

аспекти, наличността и качеството на устойчив транспорт, както и различните 

бариери, свързани с настилката, пешеходните зони, гарите и спирките на 

обществения транспорт и превозните средства. 

  

Всеки регион, който иска да подобри достъпността си, може да приложи системата 

ISEMOA QMS независимо от своя опит в областта на достъпността. За тези, които 

правят първите си стъпки в тази тема, ISEMOA QMS дава насоки върху кои аспекти 

от работата да се съсредоточат. Системата подпомага създаване на структура за 

От планиране на площите и 

устойчивия транспорт… 

… до малките детайли на 

средата. 
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систематичнен и ефективен подход към планирането и реализирането на 

достъпността. За тези региони, които са реализирали мерки за подобряване на 

достъпността, ISEMOA QMS помага да се идентифицират силните и слабите страни 

и предлага подобрения, т.е. ISEMOA ще е източник на вдъхновение и инструмент за 

непрекъснато подобрение.  

Важно е да се отбележи, че ISEMOA QMS не задава стандарти за технически и/или 

архитектурни подобрения, защото има много изисквания и препоръки в тази насока. 

Тя пряко насочва местните заинтересовани лица към съществуващите материали. 

Основният акцент на ISEMOA е как работата по достъпността в региона да бъде по-

систематична и ефективна. 

По-специфично, реализирането на ISEMOA QMS има следните ползи за местните 

власти: 

• Управлението на качеството е средство за подобряване на работния процес  

• Подобряване имиджа на работата по достъпността   

• Идентифициране на силните и слаби страни на работата по достъпността 

• Вдъхновяване и нови идеи за подобряване на достъпността 

• Създаване на систематичен и ефективен подход при планиране на работата 

по достъпността в региона 

• Подпомагане да се изпълнят целите за достигане на законовите директиви, 

свързани с достъпността 

• Установяване на партньорства сред заинтересованите лица в и извън 

местните власти 

• Местните заинтересовани лица да са проактивни и вдъхновяват местните 

власти 

• Изграждане на цялостен поглед върху достъпността и поставяне на акцент 

върху ролята на достъпността при осигуряване на енергийно-ефективна и 

устойчива транспортна система за всички  
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3 СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ДОСТЪПНОСТТА ISEMOA QMS 

3.1 Обхват 

Настоящият документ предоставя план за дефиниране, реализиране и 

непрекъснато подобряване на качеството на достъпността в региони. ISEMOA QMS 

може да се приложи и в общини и градове, като плана за приложение е представен 

в Доклад D4.1. Системата може и да помогне на трети страни и други организации 

да установят ефективен и систематичен подход в достъпността. 

ISEMOA QMS се използва основно и е по-добър подход при осъществяване на 

външен одит, но е възможно и да се използва и при самооценка на местните власти 

за съществуващите процеси и установяването на нови практики в региона. 

3.2 Условия и определения  

 За целите на този документ, моля запознайте се със следните дефиниции: 

Термин Дефиниция 

Достъпност Достъпността е колко лесно хората могат да стигнат до желаната дестинация. 

Състои се от следните три нива: 

• Макро ниво – отнася се за географската достъпност и планирането на 

площите от гледна точка на място, разстояние, гъстота, разнообразие, др. 

• Мезо ниво – отнася се за наличността на устойчиви начини на придвижване 

(например, инфраструктура за обществен транспорт, придвижване с 

велосипед, пешеходство) и ниво на обслужването от гледна точка на 

маршрути и честота, информация, пътнически разходи, безопасност, др. 

• Микро ниво – отнася се съществуването на различни бариери за 

настилката и други съпръжения за пешеходците, спирки, гари, превозни 

средства. Физическите бариери (например, високи подходи, неравни 

повърхности, наклони, неизчистен сняг, липса на контрастни елементи, 

липса на рампи) са проблем за хората с намалена мобилност поради 

липсата на капацитет и нуждата от съоръжения. 

Работа по 

достъпността  

Работата по достъпността от гледна точка на обществената среда и 

обществения транспорт за хора с намалена мобилност се осъществява 

посредство политиките и планирането, както и реалното реализиране 

(конструиране, поддръжка) и мониторинг и оценка. 

Град, община, 

регион 

Големината и структурата на града както и отговорностите на градската 

администрация са различни за страните-членки. Определението на ISEMOA за 

град е:  

• Обширна градска част или агломерация, която има области или квартали  

• Различава се от общината по сложната административна структура и 

географския ареал  

• Възможно е да има различни административни граници (градска 
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агломерация) 

• Има сравнително голяма администрация с различни отдели, които се 

занимават с транспорта, планирането на плщите, образованието, околната 

среда и др.  

• Функционално се нуждае от единна транспортна политика  

Определението на ISEMOA за община е: 

• (ограничен) градски характер; няма области или квартали  

• Малка администрация, където едно или две лица са отговорни за всички 

задачи за транспорта и градското планиране.  

Определението на ISEMOA за регион е: 

• Голяма площ включително общини и градове, но и селски области 

(например провинции, графства) 

• Регионална администрация, която има своите задачи за инфраструктурно 

планиране, транспортно планиране, образование, др. 

Лице за контакт Лице (или малък екип) от ISEMOA екипа, с което се контактува за реализирането 

на ISEMOA QMS от страна на местната власт, и основно лице за контакт с 

местния ISEMOA одитор. Одиторът може да е лице от администрацията или 

лице, което работи с достъпността на стратегическо или оперативно ниво. 

Можете да се запознаете със задачите на лицето за контакт на страница 25. 

ISEMOA одитор Одиторът има няколко роли при реализирането на ISEMOA QMS: той е 

оценяващ, експерт, модератор. ISEMOA одиторът ръководи членовете на  екипа 

на ISEMOA при процеса на изпълнение на системата. Външният одитор е 

независим и не е пряко въвлечен в работата по подобряване на достъпността в 

общината или града. Именнно затова той може да е медиатор между местни 

заинтересовани страни. Можете да се запознаете със задачите на ISEMOA 

одитора на страница 24. 

ISEMOA екип ISEMOA екипът е временна работна група, която е събрана, за да реализира 

ISEMOA QMS. Членовете на екипа представят различните заинтересовани 

страни, които работят с достъпността на различните нива (микро/мезо/макро) 

както и различните групи хора с намалена мобилност. Можете да прочетете 

повече за екипа на ISEMOA на страница 26. 

Местна власт Местна власт е местното управление на региона. То е на политическо ниво, 

управлява услугите и отделите в региона.   

Хора с намалена 

мобилност (PRM) 

Лица с намалена мобилност са възрастни хора, хора с инвалидност, временни 

или постоянни нарушения, нарушено зрение или слух, нарупени когнитивни 

функции, хора с помощни средства, с малки деца или тежък багаж, както и хора 

с комуникативни затруднения. Акцентът на ISEMOA е вътху всички граждани, 

със специално внимание върху хората с намалена мобилност. 

Система за 

управление на 

качеството 

(QMS) на 

достъпността 

Система за управление на процесите и резултатите на администрация или 

организация с основна цел да осигури: 

• Изпълнение на изискванията за достъпността, които лесно и ефективно 

могат да бъдат приложени, 

• Изпълнение на изисквания за съществуващата обществена среда и 

обществен транспорт , които могат да бъдат лесно и ефективно приложени, 

• Удовлетвоението на нуждите и изискванията на потребителите и 

заинтересованите лица, 

• Въвеждането на непрекъснати подобрения 
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• Адекватното управление на процесите и резултатите. 
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3.3 Изисквания на управлението на качеството за 

подобряване на достъпността 

3.3.1 Критерии за качество  

Според принципите на Абсолютното управление на качеството, отличното качество 

е резултат от непрекъснатото подобрение, постигнато чрез прилагане на повтарящ 

се цикъл от планиране, реализиране и оценка с оглед на нуждите на потребителите. 

ISEMOA QMS осмисля работата по достъпността като динамичен процес, който е 

изобразен в Граф. 1.  

ISEMOA QMS разделя работата по достъпността на регионалната общност в пет 

компонента, т.нар. критерии за качество. Те са подразделени на 16 елемента с 

различни аспекти. Според кръга на качеството, за да се работи по достъпността 

качествено, трябва първо да има познания за нуждите на потребителите, настоящия 

статус на общината или града и актуалната законова рамка, изисквания и насоки 

(Компонент 1: Предпоставки). Тази информация се използва за очертаване на 

политиките за достъпността (Компонент 2: Политики). Тези политики се „превеждат“ 

в работна стратегия (Компонент 3: Стратегия), спрямо която мерките за 

достъпността са реализирани (Компонент 4: Реализация). Накрая, стратегията и 

политиките се наблюдават и оценяват и възоснова на резултатите се прави 

адаптиране на политиките за достъпността, стратегията и/или реализацията 

(Компонент 5: Мониторинг и оценка).  

Всеки компонент на кръга на качеството ISEMOA е описан подробно. 

 

 

Граф. 1. Кръгът на качеството ISEMOA QMS. 
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3.3.1.1  Koмпонент 1: Предпоставки  

Групата на хора с намалена мобилност е разнообразна. В нея има възрастни и хора 

с инвалидност или временни нарушения (зрение, движение, слух, когнитивни 

функции), но и родители с малки деца, колички или обемист багаж. Познанията за 

мобилното им поведение, както и нуждите и предпочитанията на всички групи хора с 

намалена мобилност е важен елемент при подобряване на достъпността (например, 

набраната информация чрез проучвания, интервюта, консултации с тяхна 

организация, др). Включването на представители на хора с намалена мобилност 

(напр. От организация, съветник по достъпността, омбудсман, или друга 

заинтересована организация) в работата на регионалната власт за подобряване на 

достъпността е важно, защото политиките, стратегиите, действия трябва да бъдат 

съобразени с разнообразните нужди на всички хора с намалена мобилност.    

За да позволи на хората с намалена мобилност да пътуват без да се прехвърлят на 

други транспортни средства и без да се нуждаят от помощта на асистент, ISEMOA 

прилага цялостна перспектива върху достъпността. Тя разглежда достъпността 

географски, но и съблюдава наличността и качеството на устойчивия транспорт за 

различните бариери в обществената среда и обществения транспорт. Достъпността 

включва пътническа информация и системи за ръководене както и системата за 

издаване на билети като цяло. За да се подобри работата по достъпността, трябва 

да има познание за настоящата обстановка в региона на всички актуални нива.  

Има юридически директиви и ръководства за достъпността. Някои са универсални, 

други са на европейско ниво, а трети са специфични национално, регионално или 

дори само за общината или града. Законовата рамка и изисквания предлагат 

възможности за действие и подкрепа на местната достъпност. Познанието за 

законите, изискванията и материалите е важна за подобряване на работата по 

достъпността. 

В този смисъл, компонент 1: Предпоставки се състои от следните елементи: 

• Елемент 1: Нужди и участие на потребителите. Познания за мобилното 

поведение и нуждите и желанията на хората с намалена мобилност и 

гражданите като цяло. Включване на представители на всички групи хора с 

намалена мобилност на всички нива в работата по достъпността (политика, 

стратегия, реализация, мониторинг и оценка). 

• Елемент 2: Актуална обстановка. Познание за актуалната обстановка в 

региона за достъпността на макро, мезо и микро ниво. 

• Елемент 3: Юридически контекст. Познание за юридическите и 

административни условия за политики и планиране, например изисквания на 

достъпността за среда без бариери и приложение на тези изисквания в 

реалното планиране и дизайн. 
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3.3.1.2 Koмпонент 2: Политики  

Визията и мисията на регионалните власти за достъпността са силни мотиви за 

подобряването й. Заедно със знанието за нуждите на потребителите, актуалната 

обстановка и законовия контекст (компонентът за предпоставки), визията и мисията 

формират ядрото на политиката за достъпността. Намеренията и амбициите на 

регионалните власти за достъпността трябва да бъдат формулирани в документ и 

да покриват достъпността като цяло (от планирането на площите и наличността на 

устойчиви начини на транспорт до специфични бариери в обществената среда и 

транспорт). Политиките за достъпността трябва да са свързани и интегрирани с 

политиките от други области, например транспортните политики. Освен това, 

работата по достъпността ще е успешна, ако вземащите решения (политици, 

старши мениджъри) са отдадени на темата. За ежедневната работа по 

достъпността е важно отговорно лице (координатор по достъпността) да изпълнява 

и ръководи съответните отговорности и дейности.  

Компонентът за политики включва следните елементи: 

• Елемент 4: Политики. Документи с политики, които съществуват, разглеждат 

и отразяват достъпността за хора с намалена мобилност. 

• Елемент 5: Лидерство. Познание и отдаденост на вземащите решения 

(политици, старши мениджмънт, т.н.) както и съществуването на отговорно 

лице, което да следи достъпността за хора с намалена мобилност. 

3.3.1.3 Koмпонент 3: Стратегия 

Политиките за достъпността могат да са от полза само когато са „преведени“ в 

специфични, измерими, приемливи, реалистични и времеви цели и задачи. Така се 

оформя план за действие, който покрива цялостната перспектива за достъпността 

(от планиране и устойчив транспорт до специфични бариери в обществената среда 

и обществения транспорт) и взема предвид нуждите и желанията на всички хора с 

намалена мобилност.  

Работата по достъпността, в нейната цялост, включва хора от различни експертни 

области (планиране на площите, транспорт и мобилност, дизайн без бариери, др). 

Компетенциите, отдадеността и усърдието на екипа или отговорното лице са важни 

за ефективната и систематична работа по достъпността. За да се допълнят или да 

се подпомогне работата на отговорните лица, може да се наеме и външен експерт. 

За да се постигне ефекта на непрекъсната мобилна верига от-врата-до-врата, 

различните заинтересовани лица трябва да бъдат включени в работата по 

достъпността. Партньорството със заинтересовани лица е елемент от развиването 

на политика по достъпността и е важен за ефективното и систематично 

реализиране на мерките. Важни партньори са местните транспортни оператори, 

пътната администрация, регионалните власт, собствениците на частна собственост, 

консултантите, асоциациите на хора с намалена мобилност, туристическия сектор, 

т.н.  
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Реализирането на мерки за подобряване на достъпността изисква финансови 

ресурси. За достигане на желаните резултати се изисква адекватно финансиране. 

Компонетът за стратегията се състои от следните елементи:  

• Елемент 6: Програма/ План за действие. Планове за действие, които са 

налични, разглеждат или отразяват статуса на подобряването на 

достъпността в региона. 

• Елемент 7: Човешки ресурси. Наличие на човешки ресурси от гледна точка 

на знанията, уменията и времето за подобряване на достъпността в региона. 

• Елемент 8: Партньорство. Привличане на партньори в работата по 

достъпността в региона. 

• Елемент 9: Финансови ресурси/ Бюджет. Налични финансови източници за 

подобряване на дотъпността в региона. 

3.3.1.4 Koмпонент 4: Реализация  

Подобряването на цялата мобилна верига от-врата-до-врата с устойчиви начини на 

придвижване за всички видове хора с намалена мобилност включва широк спектър 

от дейности и мерки. Регионалните власти, отговорни за планиране на площите, 

трябва да фасилитират близост и лекота на достигане до основни услуги с 

устойчиви начини на придвижване. Те трябва да обмислят достъпността от 

регионална перспектива с оглед на обвързаността на общината или града с 

устойчиви начини на придвижване. 

Мерките за подобряване на пътуването от-врата-до-врата с устойчиви начини на 

придвижване за всички видове хора с намалена мобилноста трябва да насочени 

към инфраструктурата за пешеходци и велосипедисти, включително дизайн без 

бариери. Достъпността в обществения транспорт позволява на хората с намалена 

мобилност да пътуват самостоятелно. Мерките за подобряване на достъпността в 

обществения транспорт трябва да са насочени към транспортна мрежа (покритие, 

честота, точност, т.н.) и наличието на услуги за хора с намалена мобилност както и 

достъпност на спирки и гари, превозни средства, информация и таксуване. За да 

могат хората с намалена мобилност да се придвижват без смяна на превозно 

средство и с устойчив транспорт, трябва да се предостави информация за 

многомодални пътувания, разместване в разписанията, превозни средства 

адаптирани към нуждите на хора с намалена мобилност, както и да предостави 

паркинг възможности за хора с намалена мобилност на спирките и гарите.    

Реализирането на подкрепящи мерки като планиране на пътуване и дейности за 

подобряване на достъпността както и критерии за тръжни документи могат да имат 

значителен ефект върху мобилното поведение на хората с намалена мобилност и 

промотирането на концепцията за достъпността. 

Компонентът за реализиране на мерки и дейности се състои от следните елементи: 
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• Елемент 10: Планиране на площите. Достъпността е взета предвид на ниво 

планиране на площите. 

• Елемент 11: Пешеходство и придвижване с велосипед/ Обществена 

среда. Реализирането на мерки за подобряване на качеството на 

инфраструктурата за пешеходци и велосипедисти, както и въвеждането на 

изисквания за достъпността (изисквания за улични съоръжения, изисквания 

за развиване на улиците, изисквания и рутинни дейности за временните 

бариери като сезонни ресторанти, рекламни щандове, други) в обществената 

среда.  

• Елемент 12: Обществен транспорт. Реализиране на мерки за подобряване 

качеството на транспорт – от обхват и услуги до дизайн без бариери на 

спирките/гарите и превозните средства. Този елемент включва подготовката 

за пътуване и информацията преди пътуване, както и методите за таксуване. 

• Елемент 13: Пътуване от-врата-до-врата. Реализиране на мерки за 

подобряване на възможностите за непрекъснато пътуване за всички хора с 

намалена мобилност. 

• Елемент 14: Допълнителни мерки. Реализиране на подкрепящи мерки – 

например, обучения за хора с намалена мобилност, информационни 

кампании и интегриране на достъпността в тръжните документи. 

3.3.1.5 Koмпонент 5: Мониторинг & оценка  

За да се подобри качеството на работата по достъпността, регионалните власти 

трябва периодично да наблюдават и оценяват ефектите от политики, стратегии и 

реализиране. Например, поведението на хората с намалена мобилноста трябва 

периодично да се наблюдава. Прогресът трябва да се измерва посредством 

индикатори. Резултатите трябва да се интерпретират и дискутират сред 

заинтересованите лица. Стратегията за реализиране както и планирането и дизайна 

на специфични мерки трябва да са адаптирани към резултатите за мониторинг и 

оценка. 

Важно е да се оценяват периодично силните и слабите страни на ежедневната 

работа по достъпността и операционната структура на работната група на всички 

нива (вземащи решения, мениджмънт, партньори, т.н.). Подобренията на качеството 

на достъпността могат да се основават на наученото от други регионални власти. 

Компонентът за мониторинг  и оценка се състои от следните елементи: 

• Елемент 15: Резултати за гражданите. Наличие и качество на мониторинга 

и оценката на дейностите на регионалните власти за подобряване на 

достъпността, както и резултати за всички заинтересовани лица.   

• Елемент 16: Процеси. Периодични прегледи за поправка и непрекъснато 

подобрение на работата по достъпността, и възможностите за обмен на опит 

с други местни власти. 
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3.3.2 Стъпки при подобряването на достъпността 

ISEMOA QMS не задължава. Тя препоръчва на регионалните власти да заемат 

активна позиция при разглеждането и оценката на своите дейности по достъпността 

и да планират оптимизиране на работата си. За оценка в някои държави се използва 

стълба на развитието като механизъм за скалиране и обозначаване на 

регионалното ниво на развитие. Има шест стъпки (Фиг. 2). 

 

 

Основните характеристики на шестте стъпки на развитие са: 

• Стъпка 0, Не е осъществена работа по достъпността: Няма доказателство 

за визия в политика или план за достъпността, или дейности за 

подобряването й.  

• Стъпка 1, Единичен подход: Няма обща визия за политики или план за 

достъпността. Дейностите по достъпността се реализират в краткосрочен 

план. Те са насочени за подобряване на достъпността „на място“ с цел 

разрешаване на конкретен проблем. Темата за достъпността е включена в 

дадени проекти на ниво нужда и инициатива. Качеството е резултат от 

индивидуални усилия.  

• Стъпка 2, Изолиран подход: Темите за достъпността се разглеждат  

систематично, но не са специфични за различните целеви групи, елементи от 

пътуването или части от транспортната система. Нуждите и приоритетите са 

познати и има обща визия за дейностите по достъпността. Въпреки това, 

основния акцент е върху индивидуални проекти и няма интегрирани 

програми. Регионалните власти са подписали документи за достъпността, но 

не са отдадени и нямат гаранция за подкрепа. Координацията между екипите 

1. Единичен подход: разрешаване на проблеми, отделни проекти, отделни 

инициативи 

2. Изолиран подход: визия, отделни проекти, ограничена визия, 

сътрудничество 

3. Системен подход: системни стъпки,сътрудничество  

 

4. Интегриран подход: продължителност, 

координация 

5. Абсолютно управление на качеството 

 

0. Не е осъществена работа по достъпността  

Фиг 2. Стълба на развитието  
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е органичена. Има разделение между задачи и обмен на опит, но и често има 

несъответствия.  

• Стъпка 3, Системен подход: Регионалните власти се стремят към 

систематизиране на подхода си. Дейностите по достъпността са планирани и 

реализиран, но оценката не е пълноценна. Няма систематично ползване на 

индикатори. Достъпността се счита в един по-широк аспект, но не и цялостно 

(всички възрастови групи, всички елементи от пътническата верига и 

транспортната система). Вземащите решения са ангажирани във висока 

степен. Отговорните лица си сътрудничат, но има ограничена координация 

между различните отдели. Има писма за съгласие с партньори 

(сътрудничество между партньорите). 

• Стъпка 4, Интегриран подход: Темите от достъпността са обмислени за 

всички целеви групи, всички пътнически вериги, всички елементи на кръга на 

качеството (предпоставки, политики, стратегии, реализация, мониторинг и 

оценка). Систематичен анализ и оценка на достъпността се прави 

периодично и индикаторите за качеството служат като инструменти за 

политика. Провежда се систематичен анализ и мониторинг. Дейностите са 

иновативни, ориентирани към дългосрочни мерки. Партньорствата и 

сътрудничеството са в и извън институциите. Има добро сътрудничество 

между заинтересованите лица, включени в работата по достъпността.  

• Стъпка 5, Абсолютно управление на качеството: В допълнение към 

характеристиките от Стъпка 4, Стъпка 5 се отличава и с абсолютното 

управление на качеството. Приложените критерии и индикатори са 

положителни. Съществува рамка с най-добрите практики, които 

регионалните власти са извършили и са разпознати от трети лица. Регионът 

е пример и качеството на неговите продукти и услуги са се доказали в 

годините. Външното сътрудничество присъства във всички области.  
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3.4 Реализиране и оценка на стъпките 

Реализирането на ISEMOA QMS в регион включва няколко стъпки, които са 

обяснени. Повече подробности за дейностите по реализиране и оценка можете да 

намерите в ръководството “Стъпка-по-стъпка за ISEMOA одитори”. 

3.4.1 Стъпки при реализиране  

Реализирането на ISEMOA QMS включва следните стъпки: 

Стъпка 1: Иницииране на реализирането на ISEMOA QMS 

Стъпка 2: Среща за подготовка  

Създаване на ISEMOA екип 

Стъпка 4: Среща за въвеждане в работата по достъпността и въпросника за 

самооценка 

Стъпка 5: Среща за консенсус Стъпка 6: Среща за изготвяне на стратегия  

Стъпка 7: Доклад ISEMOA   

Стъпка 8: Последна среща с лицето за контакт 

Стъпка 9: Следващи стъпки 

3.4.1.1   Стъпка 1: Иницииране на реализирането на ISEMOA QMS 

Няколко отговорни лица участват в подобряването на достъпността в обществената 

среда и обществения транспорт в региона при реализирането на ISEMOA QMS.  

Лицето или организацията, които желаят да реализират ISEMOA QMS в регион, 

трябва да се свържат с ISEMOA одитор. Изключително важно е одиторът, който 

ръководи процеса да познава регионалните предпоставки и контекст, защото 

реализацията е силно обвързана с комуникация сред заинтересованите лица. 

Можете да намерите списък с обучени ISEMOA одитори от 15 европейски държави 

на сайта на проект ISEMOA www.isemoa.eu. 

Инициаторът трябва да посочи отговорно лице (или работна група), което да е лице 

за контакт при реализирането на ISEMOA QMS от страна на регионалните власти и 

ще е основно лице за контакт с ISEMOA одитора. 

Регионът, който желае да реализира ISEMOA QMS, трябва да подпише писмо за 

подкрепа с ISEMOA одитора. То ще включва задачите на регионалните власти и 

ISEMOA одитора, разходите и очаквания изход от реализацията на ISEMOA QMS. 

 

3.4.1.2 Стъпка 2: Среща за подготовка   

В срещата за подготовка с лицето за контакт, ISEMOA одиторът обяснява подробно 

процеса, стъпките, включването на заинтересовани страни (които формират 

работната група ISEMOA), задачите и очакваните резултати. Целта на тази среща е 
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да се изяснят всички въпроси и подготви следващата стъпка – процеса на 

реализиране. 

За да се фасилитира реализирането на процеса ISEMOA QMS и ISEMOA одитора 

трябва да изгради цялостна и реалистична представа за региона и дейностите по 

достъпността, трябва да се предоставят фактите за транспорта и информация за 

актуалните политики и документи за планиране:  

• Лицето за контакт, заедно с ISEMOA одитора, съставят списък с актуалната 

информация (политики, документи за планиране, карти, статистика, др.). Тя 

трябва да бъде предоставена на ISEMOA одитора от лицето за контакт в 

рамките на няколко седмици, защото анализът на документацията е част от 

процеса на одитиране. Приложение 4 от ръководството „Стъпка-по-стъпка за 

ISEMOA одитори“ представя интервю, с което може да се събере тази 

информация. 

• ISEMOA одиторът консултира с лицето за контакт наличността на 

информация за индикаторите по достъпността и помага на лицето за контакт 

да избере тези от тях, които са актуални и налични за региона. Одиторът 

изисква от лицето за контакт информацията, която трябва да му бъде 

предоставена в следващите седмици. Тя подкрепя развитието на цялостен 

поглед на реалната обстановка и условия в региона. Приложение 5 от 

ръководството „Стъпка-по-стъпка за ISEMOA одитори“ представя 

индикаторите за достъпността.  

 

3.4.1.3 Стъпка 3: Създаване на ISEMOA екип 

Основният елемент на Стъпка 3 е структурирана дискусия с потребителите и 

доставчиците в обществената среда и обществения транспорт. За успеха на 

ISEMOA QMS трябва всички заинтересовани страни да се включат в процеса. 

Лицето за контакт създава работна група ISEMOA - временният екип се състои от 

потребители (например представители на хора с намалена мобилност) и 

доставчици (например, представители ма местните власти, които са отговорни за 

пешеходството, придвижването с велосипед, обществения транспорт, както и 

представители на местните власти, които са отговорни за градското планиране, 

трафика, планирането на площите). Съставът на работната група ISEMOA зависи от 

характеристиките на администрацията на региона – например, отделите, които се 

занимават с  транспорта, градското планиране, планиране на площите, 

разпределение на отговорности за достъпността, вид обществен транспорт, 

организационната структура на групи хора с намалена мобилност. ISEMOA 

одиторът ще ръководи създаването на екипа ISEMOA - за да бъде ефективен, той 

трябва да включва не повече от 15-20 души. 
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3.4.1.4 Стъпка 4: Среща за въвеждане в работата по достъпността и 

въпросника за самооценка  

Срещата за въвеждане е първата среща на екипа ISEMOA. Целта на срещата е да 

разгледа вижданията на членовете на работната група ISEMOA за качеството на 

работата по достъпността. Повреме на срещата, одиторът обяснява подробно 

целите на стъпките за реализиране на ISEMOA. Одиторът разпространява 

въпросниците на ISEMOA за самооценка, свързани с компонентите и елементите на 

кръга на качеството ISEMOA (прочетете повече за компонентите/елементите в гл. 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Въпросниците трябва да се 

попълнят от всеки член на екипа ISEMOA повреме на срещата. Те са представени в 

Приложение 8 от ръководството „Стъпка-по-стъпка за ISEMOA одитори“. 

3.4.1.5 Стъпка 5: Среща за консенсус  

Подоготовка за срещата за консенсус  

ISEMOA одиторът анализира индикаторите, документите за планиране и политики и 

въпросниците ISEMOA. 

Срещата за консенсус 

Срещата за консенсус е втората среща на работната група ISEMOA. Целта е да се 

достигне до общо решение за развитието на всеки елемент от кръга за качеството 

ISEMOA.  

Първо, ISEMOA одиторът представя резултатите от анализа на индикаторите, 

документите за планиране и политики и информацията, предоставена от лицето за 

контакт; след тях и резултатите от въпросниците. Ролите на членовете на работната 

група ISEMOA са отразени в оценката на работата, затова най-важната част от 

срещата е дискутирането на различните и понякога полюсни мнения. ISEMOA 

одиторът трябва да се погрижи дискусията да остане фокусирана върху разбиране 

на различията и идентифициране на силните елементи и подобренията.  

Срещата трябва да изведе силните и слабите елементи на работата по 

достъпността и да подчертае нуждата от допълнителни интервюта с други 

заинтересовани лица. 

 

3.4.1.6 Стъпка 6: Среща за изготвяне на стратегия  

Интервюта със заинтересовани страни (не е задължителен елемент) 

Одиторът може да проведе интервюта с други заинтересовани страни (неучастващи 

в работната група), за да допълни картината на настоящата обстановка. Възможно е 

да добави и вижданията на заинтересованите страни към тези на работната група. 
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Подготовка за срещата за изготвяне на стратегия  

По време на срещата за стратегия, одиторът подготвя резюме на резултатите от 

срещата за консенсус и интервютата със заинтересовани лица. Подготвя и 

представянето на един добър пример, който да служи като вдъхновение за срещата 

за създаване на стратегия и избор на потенциални мерки за подобрение. 

 

Срещата за изготвяне на стратегия 

Целта на срещата за създаване на стратегия е да развие и инициира план за 

действие за подобряване на достъпността в региона.   

Първо, ISEMOA одиторът представя резюме на резултатите от срещата за 

консенсус (вж. фиг.Фиг. 3) и допълва представата за достъпността с резултатите от 

интервютата от заинтересованите страни. Възоснова на разбор на силните и 

слабите страни на достъпността, екипът ISEMOA се съгласява на общи цели за 

бъдещето и развива план за действие. Планът трябва да включва конкретни мерки, 

отговорности и времева рамка за подобряване на достъпността.  

Важно е за успеха и ефекта на плана за действие той да е развит от местните 

заинтересовани лица, а не от външния одитор. Така ролята на ISEMOA одитора е 

да ръководи и модерира процеса, да вдъхновява и да съветва.  
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Фиг. 3. Отговори от въпросниците за самооценка са обобщени по компонент и 

елемент. Силните и слабите страни са отбелязани. 

 

3.4.1.7 Стъпка 7: Доклад ISEMOA  

ISEMOA одиторът подготвя доклад ISEMOA като включва оценката на актуалната 

обстановка и плана за действие. Чернова на доклада ISEMOA е изпратена до 

членовете на екипа ISEMOA за обратна връзка. 

Ако е нужно, ISEMOA одитора подготвя и презентация, която да представя 

резултатите от ISEMOA QMS за местните власти, медиите, т.н. 

Регионалните власти сами решават дали желаят да публикуват резултатите от 

ISEMOA QMS. Планът за действие и докладите от процеса ISEMOA са 

конфиденциални за ISEMOA одиторите. 

 

+ 
- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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3.4.1.8 Стъпка 8: Последна среща с лицето за контакт 

Целта на последната среща е да се оцени ISEMOA одита и да се обсъдят бъдещи 

планове за връзка с лицето за контакт с оглед на изпълнение на плана за действие 

и ISEMOA QMS. 

Всеки регион, който успешно е преминал процеса на реализиране ще получи 

сертификат. 

3.4.1.9 Стъпка 9: Следващи стъпки  

Одиторът ще поддържа връзка с лицето за контакт и ще се свърже с него/нея 

година след одита, за да проследи изпълнението на плана.  

Приемайки, че подобряването на качеството е непрекъснат процес и за да се запази 

вдъхновението за подобренията, важно е да се насрочи мониторингов период 2-5 

години след реализацията на ISEMOA QMS.  

3.4.2 Продължителност на процеса  

Резултатите от одита на ISEMOA трябва да са налични 3 - 6 месеца след 

стартиране на процедурите (средно одитът продължава 4-5 месеца). 

Продължителността на процеса по реализиране зависи от местните условия, 

например членовете на екипа ISEMOA, количеството и качеството на документите 

за планиране и политики и информацията, която трябва да анализира ISEMOA 

одитора. Срещата за въвеждане трябва да е около 3 часа, срещата за консенсус 

трябва да е около 3-4 часа и срещата за стратегия трябва да е около 4 часа.   

За реализирането на ISEMOA QMS1, ISEMOA одиторът ще трябва да отдели около 

150-200 работни часа. Реализирането на ISEMOA QMS в регион изисква и 

допълнителна информация от заинтересованите лица:  

• Лицето за контакт ще се нуждае от около 40 часа за разработване на 

ISEMOA QMS.  

• Всеки член на екипа ISEMOA трябва да отдели около 10-12 часа за работа по 

ISEMOA QMS.  

 

3.4.3 Роли и задачи на заинтересованите лица  

ISEMOA одиторът 

ISEMOA одиторът е външно лице по отношение на региона и ръководи членовете 

на екипа ISEMOA в процеса на реализиране на ISEMOA QMS. Той има няколко 

роли: оценител, експерт, модератор. Задачите му са: 

• Събиране на информация за 16-те елемента от кръга на качеството ISEMOA 

и индикаторите посредством лицето за контакт и екипа ISEMOA и чрез 

                                                
1
 Часовете са преценени според реализацията на прототипа ISEMOA в тестовите места. 
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анализ на документите за планиране и политики и допълнителна 

информация. 

• Въвеждаща среща с лицето за контакт и екипа ISEMOA, за да се оцени 

качеството на работа на местните заинтересовани лица на базата на 

дискусия по време на срещата за консенсус. 

• Анализиране на индикаторите за достъпността, документите за планиране и  

политики и въпросниците за самооценка, предоставени от екипа ISEMOA.  

• Модериране на срещата за консенсус с лицето за контакт и екипа ISEMOA. 

• Провеждане на допълнителни интервюта със заинтересованите страни (ако е 

нужно), за да се допълни оценката на настоящата обстановка или да се 

придобие по-добър поглед за потенциалните мерки за подобрения. 

• Предоставяне на допълнителна информация и вдъхновение за развиване на 

план за действие; предлагане на допълнителни мерки за подобряването на 

работата по достъпността, като се взема предвид плана за действие и 

периодичния мониторинг на екипа ISEMOA и бъдещи стъпки, след одита. 

• Съставяне на доклада ISEMOA и презентация на резултатите от процеса  

ISEMOA пред екипа ISEMOA и основните заинтересовани лица. 

• Свързване с отговорните лица от региона, една година след реализирането 

на ISEMOA QMS, за да се провери прогреса на работата по достъпността и 

изпълнението на плана за действие. 

• Можете да прочетете подробно разписани задачите на ISEMOA одитора в 

ръководството „Стъпка-по-стъпка за ISEMOA одитори“. 

Лицето за контакт 

Лицето за контакт е назначено (или малък екип), за да контактува с ISEMOA одитора 

за реализирането на ISEMOA QMS от страна на региона. Основните задачи на 

лицето за контакт са: 

• Сътрудничество с ISEMOA одитор. 

• Събиране на информация за индикатори за достъпността, документи за 

политики и планиране и допълнителна информация. 

• Създаване на работна група ISEMOA в сътрудничество с ISEMOA одитора. 

• Организиране на три срещи с екипа ISEMOA - покана към участниците, 

осигуряване на място, т.н.. 

• Участва активно в срещите на разботна група ISEMOA. 

• Обратна информация за доклада и плана за действие на ISEMOA. 

• Оценка на одита по време на финалната среща с одитора ISEMOA. 

• Участие в осъществяването на плана за действие 
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Работната група ISEMOA 

Работната група ISEMOA е основният инструмент на ISEMOA QMS. Тя се състои от 

различни заинтересовани лица (от отдели като планиране на площите или дизайн 

без бариери) и потребители. Задачите на работната група са: 

• Активно участие в срещите за въвеждане, консенсус и стратегия. 

• Попълване на въпросника за самооценка. 

• Активно участие при развиването на плана за действие (като част от срещата 

за стратегия) 

• Обратна информация за доклада и плана за действие на ISEMOA. 

3.4.4  Сертификат  

SEMOA QMS не е бенчмаркинг или система за класиране, защото методологията й 

не позволява да се прави сравнение между региони. Определянето на най-добре 

спряващ се регион не е цел на ISEMOA.  

Цел на ISEMOA QMS е да подкрепя регионалните власти при оценка и непрекъснат 

мониторинг на подобряване на работата им по достъпността. За успеха на ISEMOA 

QMS няма значение дали са реализирали мерки за подобрение или започват 

такива. 

Регионите, които са реализирали ISEMOA QMS ще получат сертификат за своята 

мотивация и желание за подобряване на достъпността. 

3.4.5 Квалификация на одиторите на ISEMOA 

Implementation of the ISEMOA QMS is conducted by a certified ISEMOA auditor. A 

certified ISEMOA auditor is a person, who has successfully participated in an ISEMOA 

auditor training course. For the implementation of the ISEMOA QMS, ISEMOA auditors 

need to have the following qualifications: 

• Подробни познания за ISEMOA QMS, факторите за успех и възможните 

проблеми  

• Подробни познания за ролите на отделните участници в процеса на одит по 

ISEMOA 

• Познание на принципите Дизайн за всички/ Дизайн без бариери/ Универсален 

дизайн 

• Основни познания за нуждите на хората с намалена мобилност, и честите 

бариери в обществената среда и транспорт  

• Познания за добри практики и примери как да се избегнат бариерите в 

оббществената среда и транспорт  

• Практически умения за водене на модерирана дискусия, сътрудничество, 

справяне с конфликти, ръководене спрямо целите на процеса на одитиране 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият документ представи въведение и общо описание на ISEMOA QMS за 

региони. Такъв документ е наличен и за общини и градове. За повече информация 

за стъпките и начина, по който се прилагат материалите на ISEMOA, трябва да се 

консултирате с ръководството „Стъпка-по-стъпка за ISEMOA одитори“ 

(www.isemoa.eu). Реализирането на ISEMOA QMS се извършва само от 

сертифициран ISEMOA одитор. Списък и контактите на сертифицирани одитори, 

можете да намерите на www.isemoa.eu. 

 


