
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Уважаеми/а господине/госпожо,  
 

 
От името на ЕК – проекти  „Push & Pull” и „BUMP”, финансирани от EASME, със 

съдействието на Община Варна, имаме честта да ви поканим на   

Семинар по Градска Мобилност 
 

на 11.03.2016 г. 
 

в Зала Варна на Общината, бул. 8-ми Приморски полк №43, гр. Варна 
 
 

С цел да помогне на градовете в Европа с разработването на планове, насочени 
към градската мобилност и подобрението й, Европейската комисия съставя концепция 
за План за устойчива градска мобилност1, която произлиза от обмяна на опит между 
участниците и планиращите експерти из целия Европейски съюз. Концепцията описва 
основните аспекти на един модерен и устойчив план за мобилност и транспорт. Освен 
това ЕК подкрепя развитието на насоки2 за определяне и прилагане на такива планове 
и дискутирането на конкретни политики.  

 
Семинарът е насочен към всички, които за заинтересувани и/или включени в 

планове за градски транспорт и мобилност. Целите му е:  

 Да Ви информира относно политиката на България за градския транспорт.  

 Да Ви информира относно европейската подкрепа, която Вашият град може да 
получи, докато подготвя, развива и прилага План за устойчива градска мобилност и 
съответните мобилни мерки.  

 Да дискутира бариерите, които стоят между Вашия град и участието му, както и 
начини да се преодолеят. 

 Семинарът се финансира от ЕК и за Вас е безплатен. Моля вижте програмата по-
долу. Най-любезно Ви молим да се регистрирате до 01 март 2016 г., изпращайки e-mail 
до доц. Лучия Илиева : mail@csdcs.org . Ако имате въпроси или се нуждаете от 

                                                        
1
 Пакет за градска мобилност, 2013: http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm 

2
 Вижте също: http://www.eltis.org/bg/mobility_plans/koncepciya-za-pugm 
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допълнителна информация, не се  колебайте да се свържете с г-жа Илиева на същия 
адрес или на тел. 02/ 8513558, мобилен 0888 871208. 
 
С уважение, 
 
Доц.Л.Илиева 
 
 
 
 

 

Програма на семинара 

 
Сутрешна сесия: Паркинг-политики  
Лектор: Джулиано Мингардо – проект Р&Р  
 
09:00 – 09:30  Регистрация 
09:30 – 09:45  Приветствие от Община Варна 
 
09:45 – 11:00   Рамкови условия за изграждане на паркинг-политика 

 Развитие на паркинг-политиките в градовете 

 Паркинг-стандарти 

 Нови тенденции и развитие на градската мобилност 
 
11:00 – 11:30   Кафе-пауза 
 
11:30 – 12:30  Интерактивна сесия с фокус община Варна 

 Паркинг-политики и туризъм 

 Специфични проблеми на града 

 Възможни решения 
 

12:30 – 13:30  Стандарти за паркиране 

 Как се разработват стандартите 

 Различия между мининум и максимум стандарти 

 Споделено паркиране 

 Практическо упражнение за различни подходи към 
паркирането 

 



 

 

 

 

 

  

13:30 – 14:30   Обяд в ресторанта на общината 
 
Следобедна сесия: Кръгла маса на тема „Планове за устойчива градска мобилност”   
Лектор: доц. Лучия Илиева – проект BUMP 
 
14:30 – 15:00   Представяне на резултатите от проекта BUMP в България  

 Кратко резюме на основните дейности 

 Разработените и одобрени Планове за устойчива градска 
мобилност /ПУГМ/ в на български градове 

 
15:00 - 16:00 Дискусия около кръглата маса (кафе се сервира в залата за 

дискусии) 

 Ползи от ПУГМ за градовете  

 Паркинг-политиките като една от основните мерки в ПУГМ 
 
16:00    Закриване на семинара 


