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Основни параметри на 

проекта 

• Продължителност: 05.04.2013 – 04.04.2016; 

• Бюджет: 1 357 993 EUR; 

• Водещ партньор: AREA, Trieste, Italy; 

• Партньори: 9 от 9 страни от 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 бяха: 

 

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. 



Какво получиха 

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 чрез 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 финансира на участниците пътни, дневни 
и квартирни разходи. 



Проектни дейности 



WP2: Разработка на 

Обучителния модул и 

адаптация към националните 

особености 

1. Определяне на “BUMP обучителния пакет” 

– Подбор и анализ на съществуващите учебни материали и 
ръководства; 

– Подбор и анализ на съществуващите инструменти за 
оценка на ПУГМ;  

– Дефиниране на целите на обучението според 
националните особености. 

2. Разработка на обучителния пакет;  

3. Превод на обучителния пакет; 

4. Обучение на координаторите на обучението; 

5. Определяне на критерии за избор на участниците в 
обучението. 

 



WP3 Обучение -  Водещ е 

Клуб УРГО 



Участници от 

България 

Общини: 

1. Бургас 

2. Велико Търново 

3. Габрово 

4. Кърджали 

5. Монтана 

 

6. Пазарджик 

7. Плевен 

8. Русе 

9. Стара Загора 

10. Хасково 

 
Обучаваха се по двама (ръководители и експерти) от всяка 

община. Поне единият трябваше да знае английски език. 

Общо се обучиха 29 души. 8 града разработиха 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. 



Burgas SUMP 

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Burgas  219.267 

 

 

 

 

 



Montana SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Montana 60.808 



Pleven SUMP 

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Pleven 131.152 



Stara Zagora SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Stara Zagora 164.970 



Tarnovo SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Veliko Tarnovo 128.867 



Gabrovo SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Gabrovo 65.903 



Ruse SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Ruse 235.252 



Kardjali SUMP  

LOCAL AUTHORITY POPULATION 

Kardjali 149.661 



  

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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