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Авангардни мерки за компаниите за да увеличат използването 
на обществен транспорт от страна на своите служители

Предпоставки и цели 
Общественият транспорт постепенно губи своето първоначално място. Според общински данни, времето за пътуване 

с обществен транспорт в София е 30 минути – относително голямо като се има предвид размера на града – и продъл-

жава да се увеличава. Освен това, покачващите се цени на транспортните услуги, нередовността и ненадеждността 

на обслужването и състоянието на преводните средства, всички карат хората да предпочитат да ползват своите собст-

вени коли. За разрешаване на транспортния проблем,  община София постави приоритети за действие. Един от тях 

е да се популяризира използването на услугите на обществения транспорт. Беше организиран конкурс за избор на 

най-добрите снимки, които показват положителните резултати от мерките за мобилност в българската столица през 

последните три години. Една от целите на тази дейност беше да информира българските граждани за положителното 

въздействие на новите и по-малко популярни мерки за мобилност, както и да се насърчат държавниците, които взи-

мат решения и Столична община да продължат въвеждането на мерки за устойчив транспорт в българската столица.

Изпълнение
Официалното откриване на изложбата беше в градския Културен център. Община София предостави своята излож-

бена зала безплатно за един месец. Конкурсът беше популяризиран и подкрепен от Център за градска мобилност, 

София, Българско национално радио, Софийска търговска камара, Асоциацията на българските неправителствени 

организации и много младежки групи.КУРГО получи снимки не само от София, но и от други български градове и 

дори от чужбина. Имаше общо 80 участника. Окончателният подбор включваше снимки на 20 участника. Откриването 

беше посетено от много ключови участници и хора, заинтересовани от управлението на мобилността и проблемите 

на устойчивия транспорт. Журито даде една първа и две втори награди на най-добрите снимки. Общата цена беше 

около € 3,000. Тя покри поставките за снимките, подготовката на електронна версия на изложбата, хонорарите на 

журито и паричната стойност на наградите.

Заключения 
Изложбата беше отворена в продължение на един месец на централно място в София: общинския Културен център 

на площад „Славейков“, който и основно културно място на столицата.  В същата сграда е разположена най-голя-

мата библиотека в София и тя се посещава от стотици граждани всеки ден. Около 3000 човека (главно млади) бяха 

информирани за проекта BENEFIT, неговите цели и задачи, както и постиженията на българската столица  в областта 

на управлението на мобилността. Популяризирането на постиженията в управлението на мобилността насърчи об-

щината да въведе мерки и да получи подкрепа от гражданското общество за някои непопулярни инициативи като 

увеличение на таксите за паркиране, разширяване на синята зона, затваряне на главни улици в центъра на града за 

транспорт и др.

Фото конкурс и изложба 
на мерки по мобилността 
в София, България  
Клубът „Устойчиво развитие за гражданско общество“ 
организира фото конкурс и изложба на снимки, които 
представят мерките за мобилност, изпълнени в София, 
през последните три години.

Фото изложба в общинското 
мраморно фоайе в София   
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