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Принципно нов подход при планиране 
на устойчивата мобилност

Планирането на мобилността подобно на планирането на транспорта 
се смята за предимно техническа, технократска дейност.

Изт.: Wefering et al. (2014) – Генерален директорат за мобилност и транспорт към ЕК: 
Ръководство за разработване и приложение на планове за устойчива градска мобилност

Традиционно транспортно планиране Планиране на устойчива мобилност
Общ фокус – върху трафика Общ фокус – върху хората
Главна цел – максимален обем и скорост 
на трафика

Главна цел – достъп и качество на средата и 
на обществения живот – подобряване на 
икономиче-ските, социални, здравни и 
екологични условия

………………… …………………

Фокус върху инфраструктурата Третира всички аспекти на средата
Секторен подход Много-секторен (cress-sectoral) подход
………………… …………………
Разработва се от специалисти по трафика Разработва се от интердисциплинарен екип
Планира се от експерти Планира се при активно гражданско 

участие
………………… …………………



Планирането на устойчивата мобилност 
– технократизъм и демократизъм

• Когато планирането се 
разглежда просто като дейност 
за изработване на даден план, 
проблемите, които то решава са 
технически и акцентът е върху 
технократския подход.

• Но планирането трябва да се 
разглежда като фаза (цикъл) на 
управлението: Управлението не 
е нищо друго освен поредица от 
цикли на изготвяне и прилагане 
на планове.

• Когато планирането се 
разглежда като цикъл на 
демократично управление, 
гражданското участие е един от 
неговите 4 основни компонента.



Компоненти на демократизма

• Щом за управлението е от критично 
значение то да бъде демократично, 
това е критично изискване и за 
общественото (публичното) 
планиране, каквото е и 
урбанистичното. Затова системата на 
планиране трябва да отговаря на 
основни изисквания и принципи за 
демократизъм.

• Четири основни компонента на 
демократичната система:

• 1) реализиране на истински 
свободен избор (честни избори), 

• 2) защита на човешките права, 
• 3) върховенство на закона и 
• 4) реално гражданско участие в 

управлението.



Основният проблем на демократизма в 
хомогенните и плуралистичните общества

• Основният проблем на всяка демократична система е 
балансът между правата и силата на 
децентрализираните субекти (гражданите), които са 
източника на властта, и силата на центъра. 

• Центърът неизбежно трябва да притежава 
принудителна сила, за да осигури прилагането на 
законите. Така балансът между гражданите и центъра 
се нарушава. Това е “вродения” проблем на 
демократизма, дори ако обществото беше 
хомогенно.

• Но обществото е плуралистично (нехомогенно) и 
проблемът за баланса между силата на 
децентрализираните субекти и силата на центъра е 
още по-сложен.



Осигуряване на баланса между силата на 
центъра и на децентрализираните субекти

• Балансът между силата на центъра 
и на гражданите може да се 
защити по два начина:

• Първо, чрез обществените 
институции (закони, 
административни правила), тоест 
чрез върховенството на закона, 
иначе казано – номокрацията 
(Hayek 1973).

• Второ, чрез демократичните 
нагласи и професионализма на 
тези, които представляват центъра 
и реализират политиката на 
центъра: лидерите, администрато-
рите и плановиците/урбанистите.

• Предимствата и проблемът за 
приложимостта на първия метод.



Телеократичният и номократичният
подход в управлението/планирането

• Тази теоретична рамка определя 
два вида професионализъм на 
управление и планиране (Hayek
1973, Moroni 2007, 2010, 2004, 
Слаев 2016).

• Телеократичнен подход –
стреми се да постигне 
конкретни резултати от 
прилагането на даден план 
(технократски подход в 
планирането).

• Номократичен подход – не 
дефинира точни резултати, а 
правила (регулиране). Има 
пряко отношение към 
демократизма.



Телеократичният и номократичният
подход в управлението/планирането

• И двата подхода са абсолютно 
необходими в градското развитие и в 
планирането на устойчивата мобилност, 
но номократичният подход е първи по 
ред и по важност. За съжаление, много 
често телеократичният подход измества 
номократичния.

• Гражданското участие е критично важно 
за номократичния подход. Неговото 
реализиране зависи преди всичко от 
обществените правила (закони, 
административни наредби, традиции) и 
от професионализма на лидерите, 
администраторите и урбанистите. 
Законите и правилата са по-надеждното 
решение, но са приложими най-вече за 
дейности, които са повторяеми и не са 
много сложни.



Телеократичнен с/у номократичен профе-
сионализъм в управлението/планирането

• За целите на настоящото изследване 
разграничаваме два вида 
професионализъм:

• Телеократичен професионализъм –
базиран на технически и технологични 
познания и умения – знания в областта 
на транспорта, инфраструктурните 
мрежи, владеене на ГИС и методи на 
демографски анализ и т.н.

• Номократичен професионализъм –
базиран на познания и умения в областта 
на икономическите и правните науки, 
демократичните принципи, законовата 
уредба и институционалната теория и, 
преди всичко, задълбочено познаване на 
интересите на местните жители, 
заинтересовани страни и обществени 
групи.



Емпирично изследване
• В това изследване анализираме ролята на 

гражданското участие върху развитието на 
устойчивите форми на мобилност в  българската 
практика като разглеждаме опита на големите 
градове у нас в планирането и изграждането на 
мрежи от велоалеи. Тези проекти бяха разработени 
и финансирани по ОП “Регионално развитие” през 
периода 2011-2013 като етап от изпълнението на 
проектите за Интегриран градски транспорт (ПИГТ) в 
областните градове. 

• Много скоро след ПИГТ бяха разработени 
Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР).

• Нивото на гражданско участие при изработването на 
ПИГТ и ИПГВР беше твърде различно.



Гражданското участие при 
разработването на ПИГТ и ИПГВР

• При изработването на ПИГТ 
обществени обсъждания бяха 
проведени формално. По-активни 
бяха обсъжданията в Бургас, Варна 
и Стара загора. 

• При изготвянето на ИПГВР бяха 
поставени високи изисквания за 
осигуряване на публично участие. 
За да си осигурят достъп до 
финансиране, общините заложиха 
в своите проекти съществени 
мерки за осигуряване на 
обществено. 

• Но въпреки това осигуряването на 
гражданско участие беше 
изправено пред редица трудности: 
напр. темите и възможностите за 
принос.



Гражданското участие при планирането на 
велоалейните мрежи на областните градове

• Планирането на велоалейните мрежи 
на областните градове беше втори 
етап от реализирането на ПИГТ. Този 
път имаше обсъждания на много 
места (под влияние на ИПГВР?)

• В Пловдив – Оценката от страна на 
вело-клубовете e положителна, но 
участието – фиктивно

• Във Варна – 7 клуба, някои от които 
особено активни. Недостатъчна 
прозрачност на процеса. 
Ръководството на клуб “Устем” прави 
пет писмени предложения до 
Общината, но без отговор.

• В Русе – взаимодействието между 
общината и вело-клуба е оценено 
много положително от колоездачите.

Варна



Гражданското участие при планирането 
на велоалейните мрежи на София

• В София има повече от 15 вело-клуба. По 
предложение на най-големия клуб, 
“Велоеволюция”, през 2010-2012  е 
разработен план за вело-алеите на 
София във взаимодействие между 
велосипедистите и Столична община. Но 
през 2012 общината не приема този 
план, а разработва нова “Стратегия”.

• Следват години на сложни 
взаимоотношенията между общината и 
“Велоеволюция”, въпреки че в Експерт-
ния съвет участва представител на вело-
клуба винаги, когато се разглеждат 
проблеми свързани с велоалеите и 
велосипедното движение,.

• Оценката на “Велоеволюция” за взаимо-
отношенията с общината – негативно 
позитивна.



Оценка на резултатите от реализирането 
на плановете за вело-мрежите

• Да се направи оценка е трудно –
трябва да се оцени преди 
всичко 1) доколко е подобрен 
достъпа и 2) какъв е ефекта 
върху средата. Все пак главен 
критерий трябва да бъде 
оценката на обществото.

• Реакциите в медиите: от 108 
статии, публикувани през 2014-
2018 от най-различни медийни 
източници (15 национални ТВ 
програми, 18 национални и 25 
регионални вестника, 31 
национални и 19 регионални 
медии) позитивните оценки на 
проектите и тяхната реализация 
са 19, неутралните са 14, а 
негативните оценки са 75.



Оценка на резултатите от реализирането 
на плановете за вело-мрежите

• BTV новините, 2014: Строителството на 
велосипедни алеи в София прави 
придвижването с колело по-бавно, по-
трудно и по-конфликтно

• CityBuild, 2015: Велоалеите в страната са с 
ниско качество и нулева функционалност

• Пловдивски новини, 2015: Маршрутите на 
велоалеите в Пловдив са нефункционални!

• BTV новините, 2015: Абсурдни велоалеи и 
във Варна

• Flagman, 2015: В Бургас има опасни велоалеи
• Petel.bg, 2015: Велоалеите - пълен абсурд за 

4,6 милиона лева 
• Moreto.net, 2016: Колоездачи: Велоалеите 

във Варна по-скоро пречат, отколкото
помагат



Оценка на резултатите от реализирането 
на плановете за вело-мрежите

Анкетиране на най-заинтересованите 
обществени групи:
• В Пловдив – преобладаващата (?) 

оценка: положителна, въпреки 
многобройните недостатъци

• В София (“Велоеволюция”) - всяка 
нова велоалея е придобивка за 
гражданите на София, но 
същевременно велосипедистите са 
убедени, че ако те бяха получили 
достатъчна възможност за участие, 
повечето недостатъци на алеите щяха 
да бъдат избегнати.

• Във Варна – подобно становище: 
алеите щяха да бъдат в много по-
добро състояние, ако мнението на 
велосипедните клубове не е било 
систематично игнорирано



Оценка на резултатите от реализирането 
на плановете за вело-мрежите

Преобладаващите критики са:
• Неоптимално разпределение на 

градските комуникации между 
различните форми на транспорт и 
достъп. Само в редки случаи 
велосипедистите имат своя 
независима лента на движение. Най-
често велоалеите са разположени на 
пешеходните тротоари. Твърде често 
не остава място за пешеходците.

• Липса на непрекъснатост на 
велосипедните връзки – в много 
случаи велоалеите започват от 
“никъде” и завършват “никъде”.

• Лошо техническо качество на 
изпълнението.

• Неоправдано скъпи технически 
решения



Дискусия

Да приложим теоретическата рамка 
означава да отговорим на следните 
въпроси:
• Каква е ролята на общественото 

участие за постигане на устойчива 
градска среда и устойчива градска 
мобилност? 

• От какво зависи общественото 
участие? 

• Какво е необходимо, за да бъде 
общественото участие 
стимулирано? 

• Каква е ролята на 
професионализма в тази връзка и 
какъв професионализъм е 
необходим?



Извод относно ролята на общественото 
участие в планирането

• Информационната ограниченост е неизбежна черта 
на централното планиране. 

• Информационните технологии помагат при 
събирането и обработката на информация, но 
същевременно правят живота много по-сложен за 
проучване и анализиране. “Простите”
комуникационни системи стават 
сложни/комплексни.

• Многократно по-сложно е тяхното въздействие върху 
градската среда – достъп, чистота на въздуха, 
озеленяване, комфорт и т.н. 

• Без използването на “разпръснатото” и “мълчаливо”
обществено познание (Hayek, 1945) планирането е 
непълноценно и не е в състояние да удовлетворява 
разнообразните нужди и предпочитанията на 
различните обществени групи



Извод относно трудностите пред 
общественото участие в планирането

• Гражданското участие среща 
огромни трудности, първа от 
които е естествената посока на 
социалното управление – отгоре 
надолу. Най-ефективният начин 
да се преодолеят тези трудности 
е установяването на правила и 
институции. 

• Но в много случаи е невъзможно 
да бъдат разработени и приложе-
ни адекватни правила – примери: 
разработването на ИПГВР и пла-
новете за велоалейните мрежи.

• Когато правилата не могат да са 
оптималното решене, остава 
професионализмът на лидерите, 
администраторите и урбанистите.



Извод относно важността на професиона-
лизма на урбанистите и неговия характер –

телеократичен или номократичен

• Не може да има съмнение, че телеократичният, т.е. технократски 
професионализъм е важен. Но номократичният (т.е. демократич-
ният) професионализъм е още по-важен. Опитът от разработване-
то и реализирането на плановете  за велоалейните мрежи в 
големите градове показва, че у нас преобладава телеократичният
(технократски) професионализъм за сметка на номократичния. 

• По-широкото обществено участие спомогнало за решаване на 
голяма част от проблемите в планирането на велоалеите. 
Всъщност, не е странно велосипедистите да имат по-високи 
технически познания относно велосипедната инфраструктура от 
повечето експерти- урбанисти, които не притежават, не използват 
и дори може никога да не са използвали велосипеди. 

• За да се възползват от знанията и експертизата на велосипедисти-
те, урбанистите, администраторите и лидерите трябва да 
притежават преди всичко номократичен професионализъм. 

• Едва след това идва телеократичният.
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