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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) 



Всички значими градове в ЕС 

имат ПУГМ  



Проект за подпомагане 

разработката на ПУГМ: BUMP 

• Продължителност: 04.2013 – 04.2016; 

• Бюджет: 1 357 993 EUR; 

• Водещ партньор: AREA, Trieste, Italy; 

• Партньори: 9 организации от 9 страни – 

членки на ЕС. 

 



Партньори по проекта 

 AREA Science Park (Italy) – Project 

coordinator 

 TUDO - Technical University Dortmund 

(Germany) 

 CSDCS - Club Sustainable 

Development of Civil Society (Bulgaria) 

 CIRCE - Centre of Research for Energy 

Resources and Consumption (Spain)  

 ALEA – Alba Local Energy Agency 

(Romania) 

 SWEA – Severn Wye Energy Agency 

Ltd (United Kingdom) 

 VIA ALTA a. s. (Czech Republic)   

 REC – Regional Environmental Centre 

(Hungary and Poland) 

 



Цели на проекта 

 Проектът следва логиката на цялостния процес на 
въвеждане на ПУГМ в страните на Европейския 
съюз.  

Неговите основни цели са: 

 

1. Да стимулира разработката на Планове за устойчива градска 

мобилност (ПУГМ); 

2. Да се създаде експертен капацитет сред местните власти; 

3. Да се стимулира обмяната на опит на национално и 

международно равнище; 

4. Да се стимулира присъединяването на градовете към мрежата 

CIVITAS и да се разпространят проектните резултати. 



Участието на 

българските градове  

 

В проекта бяха избрани да участват следните градове: 

Град Население Брой 

участници 

Moнтана 60808 2 

Плевен 131152 3 

Велико 

Tърново 

128867 2 

Габрово 65903 3 

Русе 235252 4 

Град Население Брой 

участници 

Бургас 219267 4 

Стара  

Загора 

164970 2 

Пазарджик 77000 2 

Kърджали 149661 4 

Хасково 184731 3 

Общо: 1 417 811 



Проектни дейности 



Очаквани резултати 

• 90 града с население от 40.000 до 350.000 жители в 
9 страни да получат резултати от проекта BUMP; 

• 36 нови ПУГМ да бъдат разработени в 9 страни; 

• Да бъдат обучени 180 ръководители и експерти от 
90 града на 9 страни; 

• 180 директори и експерти от 90 града и 320 местни 
участници от 9 страни да вземат участие в 

съвместни обучителни семинари;  

 



Какво получават 

участващите общини 

• Обучение, адаптирано към нуждите на местните власти; 

• Споделяне на опит, обучение и знания с местните власти от цяла 
Европа в съвместни обучителни семинари; 

• Професионална многосекторна помощ и съвети за разработване на 
ПУГМ; 

• Обучение от добрите практики; 

• Подобряване на профила на града: участниците, които разработват 
новаторски планове ще бъдат насърчавани в международен план 
като BUMP градове и посещавани от делегации, които искат да 
изучат техния пример; 

• Всички дейности по проекта се предоставят безплатно на общините. 
Проектът ще финансира на участниците пътни, дневни и квартирни 
разходи. 



ОБМЯНА НА ОПИТ 



Подпомагане разработката на 

ПУГМ 

 





Какво ще бъде ползата за 

останалите български общини? 

• Тя ще се прояви в последващите етапи на проекта, когато 

полученият опит при разработката на ПУГМ ще бъде 

разпространен сред всички български общини. 

 

• Съществено е да се знае и помни, че европейски средства по 

проекти ще бъдат предоставяни на общини с предимство или 

при условие, че са разработили свои ПУГМ. 



 

 

 

Благодаря за вниманието! 
 

 

 

 

 

 

 

 


