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Програма на 1 BUMP Семинар, София,  

28-29.01.2014 

  
1. Представяне на Клуб УРГО и екипа на проекта 

2. Представяне на участниците 

3. Кратка РРТ-презентация на проекта BUMP 

4. Въведение в SUMP – видеоклипове и дискусия 

5. SUMP – преглед на концепцията – РРТ 

 

6. SUMP – цикъл - РРТ 

7. Преглед на основните фази за изграждане на SUMP – РРТ 

8. Ползи от въвеждането на SUMP – РРТ и дискусия 

9. Практическо занятие: Трансфер на опит и добри практики по 

проект SEEMORE – Устойчива мобилност в курортните зони на 

северното Черноморие 

 

 

 

 



ПУГМ  – концепция, препоръчвана от ЕС 

ПУГМ са все по-важни за ЕС. 

•2011 Бяла книга за транспорта 

Проучват се възможностите за задължителен 

подход за планиране в градове с определена 

големина, съобразно националните стандарти, 

базирани на европейските препоръки. 

• В писмо на ЕК, публикувано на 17.12.2013 г. 

“Заедно към конкурентноспособна и ресурсно 

ефективна градска мобилност” се дефинира 

необходимостта от разработка на ПУГМ. В 

Анекса към писмото, озаглавен “Концепция за 

ПУГМ” се набляга на свързване на финанси-

рането от кохезионните фондове за градове и 

региони, които са представили текущ, 

независимо одобрен сертификат от Одит за 

устойчивост и ПУГМ. 

 

 

 



Страните-членки трябва да предвидят: 

• Да направят тщателна оценка на настоящото и бъдещо състояние на градска 

мобилност (ГМ) в светлината на основните цели на ЕС; 

• Да разработят подход за ГМ на местно, регионално и национално ниво, 

съответстващ на Европейските изисквания 

• Да подсигурят създаването на ПУГМ в техните градски територии и тяхното 

интегриране в по-широк аспект в териториалните стратегии за развитие 

• Да се прегледат и подобрят при необходимост програмните, техническите, 

финансовите и правните инструменти, с които разполагат местните органи за 

планиране 

• Да се избегне работата “на парче” и да се търси съвместимост и синергия на 

мерките с цел запазване функциите на вътрешния пазар. 

 

От своя страна, Европейската комисия се ангажира с: 
 Създаване през 2014 г. на Европейска платформа за ПУГМ за координация на 

кооперацията по разработка на концепция и средства за ПУГМ и ще превърне 

текущия сайт www.mobilityplans.eu  във виртуален център за познания и 

компетенции 

• подкрепа на местните, регионални и национални органи за внедряване на ПУГМ, 

включително и чрез  наличните финансови инструменти. 

http://www.mobilityplans.eu/


Каква е същността на ПУГМ? 

• Ефективен подход за работа чрез 

практика и култура на планиране, 

целяща устойчив ГТ и мобилност. 

• Той означава планиране за бъдещето 

на вашия град с фокус върху хората, 

тоест “Планиране за хората”. 

• Устойчивото планиране на градската 

мобилност се отнася за движение в 

правилната посока. То трябва да 

произлезе от съществуващите 

практики в Европейските градове, 

които са приложили много от аспектите 

на ПУГМ. 

 



ПУГМ – ефективно средство за 

постигане на вашите цели 

• Транспортно планиране по стария метод  

– Каква транспортна схема желаем да изградим? 

 

• ПУГМ: 

– Какво искаме да постигнем? 

– Кой е най-добрия начин да го постигнем? 

– Какви са нуждите на хората? 

– Наистина ли е нужно нещо да се изгради?  

– Как измерваме въздействието? 

 

• С ПУГМ имаме повече възможности за постигане на целите 

 

• ПУГМ дава причини за действие и можем да ги защитим 



Характеристики на ПУГМ – основен 

преглед 

• Активно включване на всички заинтересовани страни и 

гражданите. 

• Принос към устойчивостта, т.е. баланс на социалното равенство, 

екологията и икономическото развитие 

• Поглед “отвъд границите"  

– Интегриран подход между секторните политики  

– Сътрудничество между нивата на управление  

– Координация с властите в съседство 

• Фокус към постигане на амбициозни, измерими цели 

• Цел - обосновка на разходите, т.е. преглед на транспортните 

разходи и ползите за обществото 

• Включване на всички етапи от жизнения цикъл на изграждането на 

политики и осъществяването им 

 



ПУГМ цикъл 

• Цялостният цикъл за ПУГМ включва следните основни фази: 

I: Добра подготовка за планирането 

II: Рационално и прозрачно поставяне на целите 

III: Разработка на план 

IV: Реализация на плана 

 

• Ръководство за ПУГМ, разработено от ELTISplus: 

11 Eлемента (= основни стъпки) и 32 Дейности (= детайлизиращи 

специфичните задачи) 

 

• Елементите и дейностите на ПУГМ предоставят по-скоро 

логическа, отколкото последователна структура, която спазва 

времева последователност, но като цяло процесът представлява 

цикъл от дейности, някои от които вървят паралелно. 

 

 





Фаза I: Добра подготовка 

Акцент върху мотивацията 

Започва се от: “Искаме да подобрим мобилността и качеството на 

живот на гражданите!”  

 Приносът към устойчивостта е от решаващо значение! 

 

 

 

 

 

 

 



Фаза I.1: Добра подготовка 

1. Определете вашия потенциал за успешен ПУГМ  бъдете 

амбициозен, но и реалистичен относно това какво е възможно и 

кой ще бъде включен 

ПУГМ 

Умения 

Времева рамка 

! 



Фаза I.2: Добра подготовка 

2. Дефинирайте процеса на разработка и обхвата на плана 

Географски 

обхват 

Водещ 

партньор 

План за 

включване на 

участниците 

и гражданите 

Координация 

на 

политиките & 

сътрудничест

во 

Управление 

НАШИЯТ ПЛАН ЗА ПУГМ 



Фаза I.3: Добра подготовка 

3. Анализ на мобилната ситуация и опциите за развитие 

Индикатор: Анализ на проблемите и възможностите 

 



Фаза II.1: Рационално и прозрачно 

поставяне на целите 

4. Развитие на обща визия за мобилност и занапред (вашият град 

след 20 години?) 

 

 



Фаза II.2: Рационално и прозрачно 

поставяне на целите 

5. Установете 

приоритети и реални, 

измерими цели 

 



Фаза II.3: Рационално и прозрачно 

поставяне на целите 

6. Развитие на ефективни пакети от мерки, отговарящи на целите 

Индикатор: Идентифицирани  

мерки 

 



Фаза III.1: Разработка на плана 

7. Съгласуване на отговорностите и разпределение на 

финансирането 

 

 

 

 
€ 



Фаза III.2: Разработка на плана 

8. Вграждане на мониторинг и оценка в плана 



Фаза III.3: Разработка на плана 

9. Приемане на плана и разгласяване на резултатите 

Индикатор: ПУГМ приет 

 
ПУГМ 

Планиране за 

хората 



Фаза IV.1: Реализация на плана 

10. Осигурете адекватно управление и комуникации  

когато изпълнявате плана) 

 

Изпълнение на 

мерките в 

детайли 

Сътрудничество 

със 

заинтересованите 

страни 

Ефективни 

цели 

Проверка на 

напредъка 
Информиране на 

гражданите 

Добра 

координация 

Мярка за 

ограничен 

достъп 



Фаза IV.2: Реализация на плана  

11. Научете си урока 

Индикатор: Направена финалната оценка на въздействието 

 

Списък 

Коорди

нация 

Следва

щ УПГМ 

Участие на 

гражданите 
Паркира9

не 



Ползи от ПУГМ:  

Видими въздействия на местно 

ниво  

 
• Качество на живот & атрактивни градски центрове 

• По-безопасна градска среда 

• По-силна икономика  

• Социално включване 

• Избягване на прекомерното разрастване на градовете 

• По-здрави граждани 

 

 Стават видими при средно срочен и дългосрочен период 



Ползи от ПУГМ:  

ниво на планиране и местни политики 

• Въвличане на гражданите и всички заинтересовани 

• Интегрирано планиране 

• Мулти-дисциплинарен подход 

• Изграждане на капацитет 

• Планиране с ефективни разходи 

• Положителна репутация на политиците 

• Достъп до Еврофондовете  

• Поддръжка на европейските и националните цели (т.е. 

Редуциране на CO2 емисии) 



Подпомага за привличане на 

фондове, изпълнява законовите 

изисквания 

• Може да помогне да се изпълнят законовите изисквания, напр. 

Директивата за качество на въздуха на ЕС 

• Холандия, Франция, Англия  – ПУГМ е ключов фактор за 

държавно финансиране на транспорта 

• Работа в различни сфери, напр. здравеопазване, околна среда 

и др., за да се получат пари за транспорта 

• Помага при систематично планиране на транспорта да се 

развие по-добре земеползването 

 



Може ли градът да смени визията 

си? 
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Принос към устойчивостта 

• Ползотворно 

дългосрочно 

планиране 

• Позволява и 

окуражава 

устойчивата 

мобилност 

• Планът за 

градска 

мобилност 

/ПУГМ/ свързан 

с планирането 

на използването 

на земните 

площи  
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Привличане на заинтересованите страни и 

на гражданите в процеса на планиране 

• Тематични работни групи и 

дебати със заинтересованите 

страни и местната власт 

• Привличане на гражданите чрез 

форум по мобилност и 

“Вторници за УПГМ” 

Your opinion. In 10 years, which will 

be the most important transport 

mode to travel through the 

agglomeration? 



Гледайки “през границите” 

• Съвместен Транспортен План на западна Англия  

 сътрудничество на четири областни съвета 

• Работа в партньорство с местните предприемачи, стратегическо 

партньорство на четирите съвета с автобусния бранш, 

меморандум за взаимно разбирателство с пътната Агенция, 

здравния сектор, железниците и влаковата администрация. 

 



Преглед на достиженията 

Достижения 2001-2006:  

•   Автобусно обслужване 

нараснало с 45% 

•   Трафик в града в 

пиковите часове намалял 

спрямо нивото на 1999 г.  

•   Подобрени 

възможности за паркиране 

и прекачване в градски 

транспорт – “Park & Ride” 

•  10% повишение на 

придвижването без кола в 

центъра в пиковите 

часове  

•   над 20% намаление на 

пътните произшествия 

 
Source: City of York council, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/  



Всички значими градове в ЕС имат ПУГМ  



 

 

 

Благодаря за вниманието! 
 

 

 

 

 

 

 

 


