
 
 

 

 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ N1: ВЪВЕДЕНИЕ В SUMP 

 
София, 28-29.01.2014 

Конферентна зала на Хотел „Хемус”- бул. „Черни връх”  

 

 

 

ПРОГРАМА 
 
 

28.01.2014 г. 
 
13:00– 13:30   Пристигане и регистрация на участниците 
13:30- 14:00   Представяне на Клуб УРГО и екипа на проекта 
14:00– 15:00   Представяне на участниците и на техните очаквания от проекта 
15:00 – 15:30             Кафе-пауза  
15:30 – 16:00  Кратка РРТ-презентация на проекта BUMP 
16:00 - 17:00 Въведение в SUMP – видеоклипове и дискусия  
17:00 – 17:30   SUMP – преглед на концепцията – РРТ 
17:30 - 18:30 „Утопия” workshop. Дискусия и край на първото занятие 
 
18:30 Настаняване в хотела 
19:00 Вечеря в ресторанта на хотела 
 
29.01.2014 г. 
 
07:00 – 08:00 Закуска в ресторанта на хотела 
08:30 – 09:30  SUMP – цикъл – РРТ 
09:30 – 10:30  Преглед на основните фази за изграждане на SUMP – РРТ 
10:30 – 11:00  Кафе-пауза  
11:00 – 12:00  Ползи от въвеждането на SUMP – РРТ   
12:00 – 12:30 Финална дискусия по тематиката и уточняване на заданията за 

Сесия №2  
 
12:30 – 13:30 Обеден коктейл 
 
13:30 – 15:30 Практическо занятие: Трансфер на опит и добри практики по 

проект SEEMORE – Устойчива мобилност в курортните зони на 
северното Черноморие. 

15:30 – 16:00 Попълване на финален въпросник и закриване на семинара 
 
 



 
 

 

 
 
УТОПИЯ workshop: 4 групи от 5 участника 
 

(1) Моля направете кратък анализ на настоящото състояние на мобилността в 
избран от вас град, нужди, мобилна култура, компетенции, ресурси, 
политическа воля, лобита и т.н. с цел : Изграждане на визия за бъдеща 
устойчива мобилност 

(2) Назад към реалността: преценете кое може да се реализира 
(3) Накрая групата дискутира възможните решения. Кое е най-подходящо и какви 

партньорства да се създадат? 
Всяка група трябва да разработи постера и да представи резултатите.  
Постерите могат да бъдат показвани като колективна памет на групата. 
 
 
Следваща сесия – 20-21 февруари в гр. Русе 
 
Тема: ОЦЕНКА НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПУГМ 

 
 
Домашно задание: 
 
Моля разгледайте SUMP цикъла от 32 елемента и попълнете данните за вашия град  
съгласно информацията от първите три лилави кръга. 
 
Донесете карта на вашия град, върху която ще работите по време на втория модул. 
 
 


