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6 април 2015 

Уважаеми/а господине/госпожо,  

От името на Европейската платформа за Планове за Устойчива Градска Мобилност и 
заедно с финансирания от ЕС проект Endurance, както и JASPERS (Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions, Взаимопомощ за подкрепа на проекти в европейските 
региони),  за нас е чест да Ви поканим на семинар:  

'Планове за устойчива градска мобилност' 

в: Конферентен център на хотел „Хемус”,  София, бул. „Черни връх”31 

на 14ти май 2015 от 13:00 до 17:30 ч. 

С цел да помогне на градовете в Европа с разработването на планове, насочени към 
градската мобилност и подобрението й, Европейската комисия състави концепция за План 
за устойчива градска мобилност1, която произлиза от обмена 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.  

Това събитие е насочено към национални, регионални и местни участници (градове), които 
за заинтересовани и/или включени в Планове за градски транспорт и мобилност. Целите 
на семинара са:  

 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.  

 Да Ви запознае с концепцията на плана, основните стъпки и ползи.   

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

Участието ви в семинара се финансира от ЕК. Командировъчни разходи се поемат само на 
лекторите.  
Най-любезно Ви молим да се регистрирате възможно най-скоро, изпращайки e-mail до 
mail@csdcs.org.  Крайният срок за регистрация е петък, 8ви май 2015.  
Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, не се колебайте да се 
свържете с доц. Лучия Илиева (ENDURANCE) на адрес mail@csdcs.org или Роб Джуринг на 
enquiries@mobilityplans.eu. 
 
Очакваме Ви с нетърпение в София в четвъртък, 14ти май 2015. 
 
С уважение, 
 
 
 
 
 
Роб Джуринг 

                                                           
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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Секретариат 
Европейска платформа за Планове за Устойчива Градска Мобилност  
E-mail: enquiries@mobilityplans.eu  
www.eltis.org/mobility-plans    

Програма 

 

Час   

13.00 – 13.15 Регистрация 

13.15 – 13.30 
Посрещане и въведение 

Доц.Лучия Илиева 

13.30 – 14.00 

Интегрирани планове за градска мобилност в България    

Радостина Петрусенко, Министерство на регионалното развитие 
(Tbc) 

14.00 - 14.45 
Инициативата JASPERS  

Алън О’Браян (JASPERS) 

14.45 – 15.30 

Планове за устойчива градска мобилност – концепция, процес, 
съдържание и ползи 

Карл-Хайнц Пош (CIVINET / ENDURANCE ) 

15.30 – 16.00 Кафе / чай пауза   

16.00 – 16.20 
Добри практически примери (1): град Русе  

Страхил Карапчански – Зам. Кмет  

16.20 – 16.40 
Добри практически примери (2): град Плевен 

Иваница Бояджиева – директор ЦГМ - Плевен 

16.40 – 17.10  
Приложение на концепцията в българските градове   

Дискусия, водена от доц. Лучия Илиева 

17.10 – 17.25 

Източници за по-нататъшна информация и съдействие  

Роб Джуринг  (Европейска платформа за Планове за Устойчива 
Градска Мобилност)  

17.25 - 17.30 Заключителни думи 
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Местонахождение на хотел „Хемус”, бул. Черни връх 31: 

Хотелът се намира срещу метростанция „Европейски съюз”, свързана директно с централна гара и 
автогара с метролиния 2.   

 

 

 

 


