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Проектът (www.seemore-project.eu) се финансира от 
Програма „Интелигентна Енергия – Европа” с 
управляващ орган EASME. 

 

Водещ партньор е консултантска фирма CINESI – 
Испания, специализирана в транспорт и мобилност. 
Останалите партньори са от Австрия, Швеция, Италия, 
Португалия, Малта, Кипър, Полша и България.  

 
За нашата страна партньор е Клуб „”Устойчиво 
Развитие на ГО” (www.csdcs.org), който е Национален 
координатор на Мрежата по градска мобилност ЕРОММ 
(epomm.eu) и контактна точка по SUMP. 
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Развитието на туризма е немислимо без 

транспортните средства, които обезпечават 

мобилността на туристите. 

 

В сферата на туризма МОБИЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ 

(ММ) се отнася предимно за туристическите 

пътувания, като се цели те да станат по-устойчиви и 

да се постигне значително подобрение на 

параметрите на околната среда в туристическите 

региони. 
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1. Насърчаване на промяната на отношението и 

навиците към повишаване използването на 

устойчивите видове транспорт, т.е. обществен 

транспорт, вървене, колоездене и комбинация между 

тях. 
2. Да се улесни достъпа на хората до тези видове 

транспорт. 
3. Да задоволи нуждата от мобилност чрез по-голяма 

ефективност и интегрирано използване  на 
съществуващата транспортна инфраструктура. 

4. Да намали трафика  чрез намаляване броя, 
дължината и необходимостта от пътувания с моторни 
превозни средства. 

 

ЦЕЛИ НА МОБИЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ: 
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Целеви регион – Добрич 

 

Целта е да се съхранят и развият отличните условия за туризъм в 

Добричкия крайморски регион: просторни плажове със златист 

пясък, чисто море, живописно крайбрежие, наличие на лековита 

минерална вода и кални бани, естествени резервати с рядка флора 

и фауна, богато културно-историческо наследство, възможности за 

развитие на различни водни спортове и голф, луксозни хотели, 
ресторанти, атракциони и живописни вилни зони. 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ В РЕГИОНА • АЛБЕНА, БАЛЧИК, 

КАВАРНА  

 

• ИНДИВИДУАЛНИ ТУРИСТИ – 

БЪЛГАРИ И ЧУЖДЕНЦИ; 

ГРУПИ ТУРИСТИ 

 

•Брой туристи годишно в 

региона: 350 000 

 

 

• МЕСТНИ ЖИТЕЛИ, КОИТО 

ПОСЕЩАВАТ 

КРАЙБРЕЖНИТЕ ЗОНИ ПРЕЗ 

УИКЕНДА НА МАЛКИ ГРУПИ 

ИЛИ С ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА. 
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СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ 

• Липса на традиции в управлението на мобилността; 
• Недостатъчен обществен транспорт в курортните зони и до културно-

историческите обекти; 
• Проблеми с паркирането през активния сезон; 
• Недостатъчно развитие на велосипедните алеи; 
• Недостатъчно развитие на пешеходни зони, свързващи основните 

туристически зони; 
• Липса на воден транспорт.  

 
• В РЕЗУЛТАТ  56.5% от туристите ползват автомобили за придвижване 

в региона, което причинява задръствания на основните артерии, 
замърсяване на въздуха, увеличаване на шума и като резултат – 
намаляване привлекателността на дестинацията. 
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КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА В РЕГИОНА 

 
Да се промени мисленето на туристическите мениджъри и да 
осъзнаят, че мобилността е много важна за качеството на 
туристическия продукт. 
 
Да се осъществи сътрудничество между туристическия и 
транспортния сектори. 
 

• 10% намаление на пътуванията с кола сред туристите; 
• Минимум с 5% увеличение на електрическите превозни средства 
сред посетителите; 
• Mинимум увеличение на пасажерите на ГТ в региона с 40000 
души годишно; 
• Mинимум увеличение с 8% на немоторизираните придвижвания 
сред целевите групи. 
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СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛЗИ  

 Много от дейностите по проекта ще бъдат от полза  

за местните жители, защото ще се подобри 

достъпността в региона и респективно – 

атрактивността на дестинацията.  

  

 По тази причина, въпреки, че повечето от дейностите 

са насочени към туристите, населението също ще 

спечели от подобрените мобилни опции и 

съответните информационни инициативи. 
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ОСНОВНИ МЕСТНИ ПАРТНЬОРИ 

• ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ; 

• ОБЩИНИ ДОБРИЧ, БАЛЧИК И КАВАРНА; 

• МЕСТНИТЕ КМЕТСТВА; 

• АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КУРОРТИТЕ (АЛБЕНА, ГОЛФ-
КУРОРТИТЕ); 

• ДОБРИЧКА ТПП; 

• СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ДОБРИЧ; 

• ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТУРИЗЪМ-ДОБРИЧ, ДРУГИ УЧИЛИЩА 
В РЕГИОНА. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  
 

• Чрез интензивна информационна и промоционална 
кампания да се въведе понятието „Управление на 
мобилността” в региона с цел да се осъзнаят 
ползите от развитието на устойчив транспорт и 
туризъм.  

• Да се въведат нови мерки за мобилност в 

курортните зони, като по този начин се свържат 

туристическия и транспортен сектори. 

• Да се подобри енергийната ефективност на 

транспорта в туристическите зони. 

 



www.seemore-project.eu 

Като начало още през 2012 г. са създадени и отпечатани мобилни пакети, 

състоящи се от 2 елемента: дипляна и брошура. Разпространени са 2500 

бройки във всички хотели, автогари, общини и областна управа – Добрич и Клуб 

УРГО. 
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В електронен вариант пакетите 

могат да бъдат свалени от сайта на 

обл. Администрация - Добрич, 

общини Каварна и Балчик, сайта на 

Албена и на Клуб УРГО. 
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Беше установена връзка с операторите на дълги разстояния, които извършват 

рейсове до целевия регион. Печатните материали бяха разпространени в 

пунктовете за продажба на билети, а Етап-Груп ги разпространи на Централна 

автогара София и вътре в автобусите до Каварна. 
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Бяха отпечатани 300 постери и 50 000 картички, рекламиращи устойчивата 

мобилност и приканващи туристите да заснемат примери и да участват във 

фото-конкурс на тема “Устойчива мобилност в Черноморска Добруджа”. Най-

добрите фотоси участваха във фотоизложба в Албена през август 2014 г. 
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Бяха проведени серия семинари със специалисти от туристическия и 

транспортния сектори през 2013 г и 2014 г.. Тематиката беше свързана с 

устойчивото развитие на туризма и транспорта, енергоспестяващите мерки и 

борбата с климатичните промени. Общо досега са обучени 100 души. 
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За да удовлетворят потребностите на туристите и местното население, няколко 

нови линии бяха открити през лято 2013: 

•Кръгова линия в Каварна  

•Подобрение на честотата на линия Каварна център-Плажа 

•Минибуси по линията Добрич-Балчик-Тузлата (три пъти дневно) 

•Линия Балчик-Албена-Кранево-Рогачево-Църква-Оброчище-Албена-Балчик 

•Етап-Груп пусна втори автобус София-Албена-Балчик-Каварна, тръгващ в 21 ч. 

всеки ден (дотогава имаше само един от 11:30 ч.) 
 

 

 

 

 

http://www.motoroads.com/bulgaria/photo-tour-gallery/sightseeing-tours/bozhentsi-tur-zabelezhitelnosti-25615.html
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Оферти за автобусни и корабни екскурзии бяха обсъдени с Албена турс преди 

началото на сезон 2013 и влязоха в мобилния пакет, предложен на туристите. 

Бяха продадени над 2000 екскурзии.   
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През 2014 г. за първи път бяха създадени и продадени т.н. комбинирани 

билети, включващи транспорт и атракция – международно състезание по 

спортни танци в Каварна. 
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Беше подобрена паркинг-политиката в Албена, като цената за достъп на 

автомобили беше увеличена с 20% през сезон 2013 г. Обмисля се вариант за 

създаване на буферен паркинг близо да входа, за да се избегне паркирането на 

автомобили край хотелите навътре в курорта. 

 

С община Балчик бяха проведени серия от консултации съвместно с екипа по 

проекта ENCLOSE. През 2013 и 2014 г. бяха открити три нови паркинга с общо 

200 парко-места, с което ще се намали броят на автомобилите, паркирани по 

главната крайбрежна улица. И тук се обмисля създаването на буферен паркинг 

близо да главната артерия Варна-Дуранкулак, но засега липсват средства.  
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Мерки за енергийна ефективност 

• През 2014 всички хотели в Албена предоставят безплатни 

велосипеди на техните гости. 

 

• Транспортът от хотелите до плажа се осъществява с минибуси с 

еко-гориво 

 

• Електиречските транспортни средства в Албена се увеличиха с 

25% за три години 

 

• Община Добрич дава под наем 50 велосипеда, а Центърът за 

защита на природата и животните в Добрич предоставя 

безвъзмездно на децата 5 велосипеда. 
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През юни 2013 г. Клуб УРГО организира серия от дейности, посветени на 

Европейската седмица на енергоспестяването EUSEW, които бяха упоменати 

на официалния сайт на ЕК: пресконференция по SEEMORE; откриване на нови 

велоалеи и еко-пътеки; детски велосипеден поход; конкурс за рисунки на хартия 

и асфалт на тема “Устойчива мобилност” и др. На всички деца-участници 

(около 100) бяха раздадени шапки и тениски с логото на проекта. 
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През лято 2014 “Aлбена” дава под наем 36 електрически колички, 5 

електрически голф-колички, 64 вело-рикши (за 4-6 души) и 10 електрически 

вело-рикши. 

В движение са 6 влакчета, които обикалят курорта на всеки 20 минути. Цената 

на билета е 3 лв. 

През 2014 г. цената на всяко влизане в курорта е 6 лв., с което се ограничи 

движението на автомобили от и към хотелите. 
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Две еко-пътеки с обща дължина 6 км., които могат да се ползват и от 

велосипедисти, бяха обновени и маркирани по проекта. Те са разположени в 

защитените местности Болата и Яйлата в община Каварна и бяха открити на 

23 юни 2013 г. 
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На 24 юни 2013 г. в Добрич беше официално открита обновената и маркирана 

по SEEMORE велоалея с дължина 2 км., свързваща центъра на града с 

Парка за защита на природата и животните. Първи по нея се разходиха 

децата от Добрич. 
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По сценарий, разработен от проектния екип, беше заснет 4-минутен видефилм 

за проекта и неговите резултати. Той беше показан на множество 

международни прояви:  

 

•TRANSDANUBE конференцията в Братислава  

 

•Конференцията по Активна мобилност в Гданск 

  

•ETC във Франкфурт 

 

•DCSF годишна среща в Русе и др.  

 

•Видеото е качено и на най-големия европейски сайт за мобилност ELTIS и 

досега е видяно от над 3000 чужди експерти. 

 

•30-сек.версия на видеото се завъртя по TRAVEL TV, Community TV Варна ТВ, 

Албена ТВ и др.  

 

За първи път в България е разработен План за устойчива градска мобилност на 

гр. Каварна, който ще бъде предложен за приемане от Общ.съвет през март 

2015 г. 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

www.csdcs.org 
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