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Да пропътуваме последната миля заедно!

Устойчива мобилност за „последната миля“ в туристически региони
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Общата европейска програ-
ма PEP - Транспорт, здраве 
и околна среда - е уникална 
междусекторна и междупра-
вителствена рамка на полити-
ката за насърчаване на чиста, 
безопасна и здравословна 
мобилност и транспорт в ре-
гиона на ООН и СЗО. Ние над-

граждаме сътрудничеството и партньорствата 
на държавите-членки, достигайки до градове, 
региони, частен сектор и гражданско общество.
PEP има за цел да стимулира партньорства, 
действия и инвестиции в екологичен и здраво-
словен транспорт и да използва икономически-
те възможности, възникващи в този контекст. 
Той също така има за цел насърчаване на транс-
порта с нулеви емисии, интелигентно управле-
ние на мобилността и здравословна активна 
мобилност, целящи намаляване на свързани-
те с транспорта емисии и рискове за здравето,  
насърчава  здравословните видове транспорт 
и допълнително цели интегрирането на целите 
на транспорта, здравето и околната среда в по-
литиките за градско и пространствено планира-

не, за да се противодейства на разрастването на 
градовете.
От името на THE PEP искам да поздравя всички 
партньори на LAST MILE за постигнатите обеща-
ващи конкретни резултати. LAST MILE предоста-
вя добър модел за подражание на климатичните 
решения, насочени към търсенето, за нашите 
региони, по-специално за последната миля.
Убеден съм, че LAST MILE и неговите констата-
ции дават важен принос за 5-та среща на високо 
равнище на министерствата по въпросите на 
здравеопазването и околната среда на транс-
порта през ноември 2020 г. във Виена.

Робърт Талер
Председател на Общоевропейска 
програма за околна среда ПЕП, 
ръководител на отдел „Чиста 
мобилност“, към 
Австрийско министерство на 
климатичните действия, околна  
среда, енергия, мобилност,
иновации и технологии

Транспортът и мобилността 
са основните предизвика-
телства пред туристическите 
региони днес. Всички ва-
канционни курорти целят да 
привлекат колкото се може 
повече посетители. Нараства-
щият брой туристи и тяхната 
по-голяма мобилност оказват 

влияние върху туристическите зони.
Туризмът представлява около 5% от общите 
емисии на CO2 в света, от които около 75% са 
свързани с транспорта. Поради това са необ-
ходими добри решения за мобилност за цялата 
транспортна система, за да мотивират туристи-
те да използват устойчиви транспортни сред-
ства. Като част от проекта LAST MILE, Агенцията 
по околна среда на  Австрия се фокусира върху 
решения за мобилност за последния участък от 
пътуванията на туристите. Изглежда, че затваря-
нето на липсващите връзки между транспорт-
ните центрове (или регионалните железопътни 
гари) и крайната дестинация, както и осигурява-
нето на икономически надеждна експлоатация 
на транспортни услуги в отдалечени райони са 

най-добрите начини за посрещане на нуждите 
на туристите чрез гъвкави и прости решения.
През четирите години и половина от изпълне-
нието на проекта шест европейски региона об-
мениха своя опит и добри практики по отноше-
ние на транспортните системи, отговарящи на 
търсенето. Благодарение на този интензивен 
обмен и включване на съответните заинтере-
совани страни беше възможно да се поставят 
основите за бъдещо сътрудничество в тези ре-
гиони и да се приложи широк спектър от мерки 
за устойчивост. Този проект е отличен пример 
за това как може да се постигне благоприятна за 
климата ситуация, както за туристите, така и за 
местното население.

Георг Реберниг
Управляващ директор  
на Австрийската Агенция  
по околната среда
(Водещ партньор)

Трансформацията към чиста 
и благоприятна за климата 
мобилност е ключов приори-
тет за австрийската политика 
за действие в областта на кли-
мата, насочена към неутра-
литета на климата през 2040 
г. За тази цел е необходим 
пакет от чисти технологии, 

интелигентно управление на мобилността, раз-
ширяване на обществения транспорт и насър-
чаване на активната мобилност,  осигурявайки 
атрактивна безпроблемна климатична верига за 

пътуване на нашите граждани и гости в градове-
те и регионите.
Иновативните и атрактивни решения за мобил-
ност за първата и последната миля от пътува-
нето са от съществено значение за премахване 
на съществуващите пропуски между основните 
линии и изходни точки, както и крайните дести-
нации на нашите пътувания.
Радвам се, че проектът „LAST MILE “ на INTERREG 
EUROPE, включен в Паневропейската програма 
за транспортно здравеопазване, PEP - разработи 
регионални стратегии и решения за последната 
миля за шест региона в шест различни държа-

ви-членки на ЕС. Като голямо предимство на 
този проект бяха оценени правните, институ-
ционални и икономически условия, които са ос-
нова за успешни местни и регионални стратегии 
за създаване на гъвкави услуги за мобилност, 
отговарящи на последната миля.
Проектът LAST MILE предоставя добър модел за 
подражание за устойчиви климатични решения 
за първата и последна миля на безпроблемното 
ни пътуване.
Позволете ми да поздравя всички участващи ре-
гиони, общини и национални власти за техния 
принос и ангажираност в този проект на ЕС и за 

постигнатите обещаващи конкретни резултати. 
Очакваме успешното прилагане на атрактивни 
услуги за мобилност на първа и последна миля 
в нашите европейски градове и региони, като по 
този начин допринасяме за мобилността, благо-
приятна за климата.

Леоноре Гесслер
Австрийски федерален министър 
за климата, околна среда, енергия, 
мобилност, иновации и технологии
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ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА И РЕГИОНИ

LAST MILE – УСТОЙЧИВА 
МОБИЛНОСТ ЗА ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ 
В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ

LAST MILE има за цел да намери иновативни, 
гъвкави решения за регионалните системи за 
градска мобилност. Проектът ще гарантира, че 
посетителите ще пътуват „последната миля“ от 
маршрута си по устойчив начин и ще предос-
тави алтернативи на използването на автомо-
били от местните жители за ежедневните им 
пътувания.
Проектът поставя конкретен акцент върху 
проблеманата достъпност до последната връз-
ка от даден маршрут (така наречената „послед-
на миля“) и събира и анализира решения за 
справяне с това препятствие чрез устойчиви 
видове транспорт. Вземат се предвид ползите 
за околната среда и ефективността на ресурси-
те и разходите в дългосрочен план.
Като се има предвид общата цел на програ-
мата INTERREG EUROPE, LAST MILE има за цел 
да подобри изпълнението на политиките и 
програмите за регионално развитие, по-спе-
циално програми за инвестиции, за растеж и 
работни места и, където е приложимо, програ-
ми за ЕТС, адресиращи преминаването към 
ниско-въглеродна икономика.

Кратък преглед на съдържанието

Партньори по проекта и региони 4-5
Гъвкави транспортни системи  
като решение 6-7
Анализ на национални и регионални  
рамкови условия и бариери на ГТС 8-9
Регионални рамкови условия и бариери  
на ГТС в регионите на партньорите  
по проекта 10-11
Съвременен доклад 12-13
Добри практически оценки 14-15
Добри практически примери 16-17
Синтез 18-27
Регионални планове за действие 30-31
Препоръки 40-41
Повече информация 42-43

ГЛАВЕН ПАРТНЬОР Агенция по 
околната среда Австрия 

АОС е най-голямата австрийска организация 
с експерти по всички аспекти на околната 
среда. С отдела Мобилност&Шум АОС спе-
циализира в преценяването на ефектите от 
транспорта върху околната среда, в изготвя-
нето на различни мерки, за да се избегнат 
замърсяванията на околната среда, както и 
във всички форми на устойчива мобилност за 
различни цели, освен туристически такива.

Регион на Природен парк  
От-Сюр в Люксембург 

Природният парк Upper Sûre е комбиниран 
съюз между държавата Люксембург и 5 об-
щини. Следователно паркът установява пер-
фектната връзка между дестинациите и ми-
нистерствата, отговорни за стратегическата 
рамка. 

The Upper Sûre Nature Park

Регион Каталуния в Испания 

Правителството на Каталуния е напълно 
компетентно по отношение на обществе-
ния транспорт в региона, като обхваща 
планирането, изпълнението, мониторинга 
ифинансирането. То е разработило няколко 
стратегически секторни   плана (например 
„Транспортен план за пътниците в Каталуния 
за периода 2008-2012 г. или „ Хоризонт 2020 „).

Каталунско правителство по  
мобилност и транспорт. Министерство 

на територията и устойчивостта

Регион Източен Тирол в Австрия

Регионален Мениджмънт  
Източен Тирол

РМИТ е центърът за компетентност по въпро-
сите относно климата и енергетиката в района. 
В този контекст той работи много по въпроса 
за мобилността - особено в развитието на мал-
ки обществени (или частни) транспортни сис-
теми. През последната година бяха реализира-
ни няколко проекта в общините в областта.

Регион Западна Померания/
Метрополитна област Шчечин 

в Полша 

Западнопомеранско Войводство  
– Регионален офис за  

пространствено планиране на  
Западнопомеранското войводство

РОППЗВ в Шчечин е регионална власт, упра-
влявана от Борда по Регионален Мениджмънт 
и представлява региона в процеса на прос-
транствено планиране. РОППЗВ е отговорна за 
включването на план за пространствен менидж-
мънт и неговия мониторинг.

Регион Варна в България 

Клуб „Устойчиво Развитие на 
Гражданското Общество“

Клуб „УРГО“ е националният координатор по 
въпросите за мобилността и фокусната точка 
на плановете за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) в България. Освен това поддържа и 
мрежата ENDURANCE (Европейска платформа 
за популяризиране на ПУГМ) в страната. 

Регион Кошице, Словакия 

Агенция за подкрепа на  
регионалното развитие Кошице

АПРР е неправителствена организация, която 
отговаря на нуждите от общ интерес, устано-
вени от автономен регион Кошице. Основната 
цел е да се подпомогнат обществените услуги 
и да се подкрепи устойчивото регионално раз-
витие и заетост чрез улесняване на условията 
и механизмите.  
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ГЪВКАВИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 
КАТО РЕШЕНИЕ 

Отговорът на възникващите проблеми 
на достъпа до транспорт в селските райо-
ни могат да бъдат гъвкавите транспортни 
системи (ГТС). Като част от проекта LAST 
MILE бяха идентифицирани различни ви-
дове и форми на експлоатация на такива 
системи: решения, свързани със системи-
те за повикване / набиране при поисква-
не; системи за споделяне на автомобили 
или велосипеди; сезонен транспорт.

Тъй като партньорите по проекта се за-
нимават с международен контекст и сле-
дователно с много различни регионални 
настройки по отношение на формите и 
подходите на гъвкавия транспорт, е ва-
жно да има общо разбиране на термина 
„гъвкави транспортни услуги“ и какво 
включва той. Това също така осигурява 
пълно разбиране на резюмето за рамко-
вите условия и бариери.

В този проект гъвкавите транспортни ус-
луги се определят като услуги, които ра-
ботят само при поискване. Операцията 
при поискване в този контекст включва 
системи за повикване / набиране (напр. 
извикано споделено такси), сезонни / 
временни системи (напр. автобус / влак) 
и други форми на транспорт при поисква-
не, като например системи за споделяне 
и обединяване.

По тази причина могат да бъдат включе-
ни услуги, които да бъдат обобщени като 
подобрени услуги за обществен транс-
порт (също гъвкави услуги за обществен 
транспорт) като споделено поръчано так-
си, както и други гъвкави транспортни 
услуги, напр. споделяне на автомобили и 
велосипеди, които не са част от общест-
вения транспорт в по-тесния смисъл.

ТИПОВЕ ГЪВКАВИ ТРАНСПОРТНИ 
СИСТЕМИ

Споделено пътуване
Споделяне на автомобилни пътувания, така че пове-
че от един човек да пътува с кола. Популярен вариант 
е обичайното пътуване до работното място. Друга въз-
можност за обединяване на автомобили е използването 
на открити платформи, където регистрираните членове 
могат да резервират пътувания с автомобил.

Други гъвкави транспортни услуги  
Има много решения и концепции относно услугите за 
мобилност и достъпни гъвкави транспортни услуги.

Решения за споделяне  
Организирано колективно използване на едно или пове-
че превозни средства за своевременно ограничени пе-
риоди (предимно часове). Най-често срещаните типове 
са споделяне на автомобил и споделяне на велосипед.
Споделените автомобили са особено привлекателни 
за потребителите, които понякога се нуждаят от кола. 
Организацията за наем на автомобилите може да бъде 
комерсиален бизнес или потребителите могат да бъдат 
организирани като компания, публична агенция или  
кооперация.
Споделянето и/или наемът на велосипеди са особено 
полезни около спирките на обществен транспорт, от зна-
чение са при пристигането / заминаването на дневните 
туристи, които пътуват без багаж, но също така са много 
подходящи като опция на място за туристите, пътуващи 
през нощта.

Трансферни услуги   
Транспортна услуга, предназначена главно за превоз 
на пътници между две фиксирани точки. Може да бъде 
използван автобус или дилижанс, но обикновено пъту-
ванията с кратко или средно разстояние са по-малко от 
час. Трансферните автобуси обикновено се свързват с 
транспортни центрове (напр. летища, гари) с различни 
дестинации (напр. хотел, специфична туристическа дес-
тинация и т.н.). Сезонно се използва често като допълни-
телно транспортно предложение, например ски автобус 
или туристически автобус.

Системи за повикване / набиране
Повикване / набиране системите работят само след 
повикване, за разлика от редовните автобусни линии. 
Трябва да се определят фиксирани тарифи. Маршрутите 
могат да бъдат фиксирани или гъвкави. Гъвкавите марш-
рути могат да бъдат определени от някой от следващите 
подходи (Potts, F. и др., 2010 г.): Отклонение от маршрута, 
отклонение от маршрута с фиксирани спирания по заяв-
ки, отклонение от точката, конектор, отговарящ на тър-
сенето, сегменти на гъвкави маршрути и зонов маршрут.
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АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИ  
И РЕГИОНАЛНИ РАМКОВИ УСЛОВИЯ  
И БАРИЕРИ НА ГЪВКАВИЯ ТРАНСПОРТ

Идентифицира аспекти и гледни точки на предизвикателствата при внедряването и функционирането 
на ГТС. Анализът е основан на въпросник с количествени и качествени въпроси, в които бяха 
разследвани правни, институционални, икономически и други аспекти. Той стигна до следните 
изводи:

Легални рамкови условия  
и бариери

Институционални рамкови 
условия и бариери

1
Недостатъчната или частично 
липсваща правна рамка за ГТС ус-
ложнява въвеждането и функцио-
нирането им и не регулира нито 
функционирането, нито организа-
цията, нито финансирането.

2
Разпоредбите за устойчива мо-
билност в одобрените регионал-
ни стратегии са предимно общи 
препоръки и нямат задължителен  
характер.

3
Общините имат малка власт от-
носно взимане на решения в при-
лагането на ГТС, по-специално за 
трансгранични услуги или проекти  
в по-голям мащаб.

1
Основно препятствие е липсата на 
интегриран организатор на транс-
порта, което би било от полза за 
цялостната координация, организа-
ция, събирането на данни и финан-
совия принос за осигуряване на ГТС.

2
Поради факта, че ГТС рядко се инте-
грират в информационните услуги 
за обществен транспорт или в ин-
телигентните транспортни системи 
(ИТС), потенциалните потребители 
не получават подходяща информа-
ция за ГТС.

3
Опозицията срещу ГТС се забелязва 
поради политически бариери, конку-
ренция или липса на рентабилност.

4
Необходимо е да се задоволят нуж-
дите от мобилност както на местни-
те, така и на туристите. 

5
Общините могат да изпитват за-
труднения при предоставянето на 
ГТС поради липса на опит в този 
сектор, участие в плащания или ин-
тензивно натоварване.

Икономически рамкови  
условия и бариери

Други рамкови условия  
и бариери

1
Операторите на услуги трябва да се 
борят с ниските и частично липс-
ващи субсидии или съгласувани 
модели на финансиране за прила-
гането на ГТС.

2
Дългосрочното финансиране все 
още е голямо предизвикателство. 
Ето защо общините с много огра-
ничени бюджети не са мотивира-
ни да поемат инициатива в това  
отношение.

3
Сътрудничеството между част-
но-частно и частно-публично парт-
ньорство е реалистично и вече  
е в ход.

4
Общините могат да имат периоди 
на малки успехи по-лесно от част-
ните предприемачи, въпреки че 
липсата на опит в областта на ГТС  
е проблемна.

1
Разпространението на информация 
за ГТС не е ефективно за достигане 
до целевите групи.

2
Липсата на образователни програ-
ми на тема устойчив транспорт за 
лицата, вземащи решения, опера-
торите и потребителите, може да 
бъде свързана с недостатъчната 
информираност за значението на 
устойчивия транспорт.

3
Липсата на достатъчно привлека-
телни алтернативи за обществения 
транспорт е една от причините, по-
ради които тези навици са трудни 
за адресиране.
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РЕГИОНАЛНИ РАМКОВИ УСЛОВИЯ  
И БАРИЕРИ НА ГТС В РЕГИОНИТЕ  
НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА 

Регион Природен парк От-Сюр  
в Люксембург 

Регион Западна Померания/
Метрополитна област Шчечин 

в Полша 

Регион Каталуния в Испания 

Националното законодателство в Люксем-
бург не е предназначено за ГТС, в дейст-
ващото законодателство се съдържат само 
временни и сезонни системи. Общините 
могат да внедряват системи без съгласие-
то на министерството само когато действат 
в рамките на своите граници. Стратегията 
за устойчива мобилност обаче гарантира 
националното финансиране за всички ви-
дове ГТС. В дългосрочната експлоатация 
на ГТС са установени финансови препят-
ствия поради високите разходи за пер-
сонал. Ниската гъстота на населението 
е предизвикателство за функционирането 
на ГТС. Чрез притока на посетители кри-
тичната маса, необходима в дългосрочен 
план за ГТС, е относително ниска.

Липсата на адекватно законодателство за 
ГТС е идентифицирана и също така е оче-
видна съпротивата срещу съществуващите 
системи за споделяне и обединяване, които 
могат да представляват заплаха за рента-
билността на такситата, главно чрез заси-
лена конкуренция. Липсата на транспортни 
асоциации се определя като бариера. Също 
така няма систематична интеграция на су-
бекти, участващи в транспортната полити-
ка. Бяха започнати дейности, насочени към 
различни възрастови групи, за повишаване 
на осведомеността и разпространение на 
информация относно използването на об-
ществения транспорт и велосипеди.

Каталуния няма специфично национално или регионално зако-
нодателство за ГТС. План за пътнически транспорт гарантира ми-
нимални стандарти за обществен транспорт за общини с по-мал-
ко от 5000 жители. Схемите за финансиране не са адекватни за 
инвестиционните разходи за изпълнението и дългосрочната екс-
плоатация. Регионалните транспортни асоциации участват във 
финансирането и в оперативното управление. Автобусните опе-
ратори имат малък интерес към трансформирането на конвен-
ционалните автобусни линии в ГТС поради трудностите в упра-
влението и несигурността на доходите.

Регион Източен Тирол в Австрия 

Регион Кошице в Словакия 

В националното законодателство на Австрия се споменават само 
системи за повикване / набиране и сезонни / временни системи. 
Стратегиите за устойчива мобилност подчертават важността на 
устойчивите транспортни системи в селските райони, но те нямат 
задължителен характер. Практиката по планиране показва, че как-
то националната, така и регионалната политика дават субсидия за 
създаването на ГТС чрез национални схеми за финансиране. Не-
достатъчната комуникация между релевантните участници също 
е причина за трудности при изпълнението. По принцип информи-
раността за устойчивия транспорт нараства.

Регион Варна в България 

Районът в България трябва 
да се бори с напрегнатата по-
литическа ситуация, която е 
предизвикателство за въвеж-
дането на ГТС. Националното 
законодателство изобщо не по-
крива гъвкавите транспортни 
системи; само сезонни и слу-
чайни транспортни системи са 
дефинирани по закон, но без 
правила за експлоатация. Пра-
вителството не приема системи 
за споделяне на автомобил, за 
които се смята, че са в конку-
ренция с частни таксиметрови 
оператори. Също така, частни-
те доставчици на услуги имат 
значително влияние върху въ-
просите на обществената мо-
билност. Като цяло, приемане-
то на употребата от хората се 
класифицира като ниско. Това 
може да се дължи на липсата на 
образование на тема устойчива 
мобилност.

Препятствие е липсващото и недостатъчно нацио-
нално или регионално законодателство за устойчив 
транспорт, само някои случайни транспортни систе-
ми са законово определени. Гъвкавите видове транс-
порт не могат да бъдат финансирани с публични сред-
ства поради проблемна интеграция в системите за 
обществен транспорт. Службата с поискване често не 
е икономически атрактивна за операторите, ако няма 
взаимодействие с други предприемачи. Друга преч-
ка за изпълнението е липсата на информационна  
платформа.
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Най-съвременният доклад анализира текущо-
то състояние на гъвкавия транспорт в обла-
стите за проучване, за да се идентифицират 
съществуващите най-добри практики за ГТС 
в туризма. Регионалните SWOT анализи стана-
ха основа за създаването на съвместен SWOT 
анализ, който показва универсални силни 
страни, слабости, възможности и  заплахи за 
гъвкавите транспортни системи.

СЪВРЕМЕНЕН ДОКЛАД ОТНОСНО 
РЕГИОНАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ТРАНСПОРТНИ 
СИСТЕМИ И ОСОБЕНО ГЪВКАВИ СИСТЕМИ 

SWOT

Относително добра 
достъпност до местните 
транспортни услуги около 
градовете и централните 
населени места

Лоша правна рамка за гъвкава 
транспортна система

Позитивното възприятие 
и готовността на повечето 

местни власти да разработят мерки за 
устойчива мобилност, за да покрият 
последната миля

Липса на опит в осъществяването 
и експлоатацията на такива услуги 
от организатора на транспортната 
дейност и от пътниците

Добър опит с гъвкавия транспорт 
в регионален контекст, в Източен 

Тирол, Западнопомеранското войводство, 
Люксембург

Доминираща мобилност, базирана 
на автомобили сред туристите 

Технологичният напредък и все по-
голямата част от хората, които използват 
мобилни устройства, улесняват 
прилагането на модерни технологии

Географски контекст, който  
затруднява въвеждането на системи за  
обществен транспорт (малко население,  
разпръскване на населените места, услуги, 
концентрирани в големите градове)

Гъвкави  
транспортни  

системи в регионите  
на LAST MILE 

Лошо сътрудничество  
и комуникация между съответните регио-
нални заинтересовани страни за постига-
не на устойчива туристическа мобилност 

Различните очаквания и нужди 
на отделните общини могат 
да повлияят на готовността за 
сътрудничество 

Липса на 
конкурентоспособност  
на обществения транспорт 
във връзка с наемането  
на автомобили 

Сезонният характер на туризма 
прави така, че в някои месеци 
транспортните услуги биват 
нерентабилни 

Някои от обещаващите 
концепции, които се прилагат 
успешно (например E-mobility 
и e-carsharing) 

Гъвкавите транспортни услуги 
биха могли да подобрят имиджа на 
туризма. Прилагането на гъвкави 
транспортни услуги за туристите 
може да увеличи туристическите 
възможности на регионите 

Има програми на ЕС, 
насочени към  
насърчаване на устойчиви 
транспортни решения

Допълнението между пиковите 
часове, когато пътуващите се 
нуждаят от транспортни услуги 
и транспортните нужди на 
туристите

Повишени 
съображения относно 
насоките за устойчива 
мобилност

С
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ТРАНИ         
                              СЛАБИ СТРА
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   З
АПЛАХИ

Развитие на пространствено 
диференцирано население 
в рамките на регионите. 
Свиващи се селски райони
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ДОБРИ  
ПРАКТИЧЕСКИ  
ОЦЕНКИ

Докладът „Анализ на най-добри практики“ синтезира най-добрите практики в шестте регионал-
ни области, разгледани от проекта LAST MILE. Той обобщава събраната информация по време 
на проучвателните посещения в целевите региони за анализ на устойчивите транспортни мре-
жи и съществуващите гъвкави транспортни системи в селските райони в различни европейски 
страни. Извлечените поуки са в следните сфери:

Има много примери за създаване на работни 
места и социално приобщаване. Гъвкавите 
транспортни системи са много добър пример 
за цялостно решение на проблема за достъп-
ността и социалното изключване поради лип-
сата на мобилност.

Ползи в социалната сфера

Многобройни примери за ползотворно сътруд-
ничество на доставчици на ГТС с общини, реги-
онално правителство, централно правителство, 
туристически офиси, доставчици на транспортни 
услуги, хотели и др. бяха демонстрирани във всич-
ки посетени страни.

Добро сътрудничество между всички 
заинтересовани страни

Във всички посетени региони изпълнените 
гъвкави транспортни услуги дават положите-
лен сигнал за екологичния туризъм и околна-
та среда поради намаляването на емисиите 
и шума в туристическите райони.

Ползи за околната среда

Бяха идентифицирани много примери за инте-
гриране на системи за обществен транспорт с 
местни туристически оферти или със създаване 
на нови туристически ориентирани услуги, вклю-
чително и някои решения на тема мобилност.

Цялостен подход към  
туристически продукт

Акцентът е върху привлекателността на офер-
тата - гъвкава, достъпна, понякога безплатна, 
понякога с игриви елементи. Обикновено има 
различни програми за лоялност за редовни по-
требители.

Модерен маркетинг подход

Някои от посетените добри практики вече 
функционираха на самофинансиране, което по-
казва високо ниво на бизнес планиране и кон-
курентоспособност на предлаганите услуги.

Самофинансиращи се системи

Région du
TYROL DE L’EST

Région de
CATALOGNE

Région de  
VARNA

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Сътрудничеството между лицата, вземащи 
решения (регионална / местна администра-
ция) и заинтересованите страни в туризма 
и транспорта е от решаващо значение за 
въвеждането и поддържането на ГТС. Въз-
можността за прехвърляне на най-добрите 
практики изцяло зависи от тях, но и от нацио-
налната правна рамка. Посещенията с цел 
проучване показват, че когато такова сътруд-
ничество съществува и местните доставчици 
на услуги се поддържат от по-високите нива 
на администрацията, резултатите винаги са  
много обещаващи.

 Финансирането не трябва да се пренебрегва, 
това е важно не само по време на въвежда-
нето на новите устойчиви инициативи от 
последната миля, но и по време на експлоа-
тацията им. За осигуряването на устойчивост 
трябва да бъдат установени източниците на 
финансиране, и то през целия жизнен цикъл 
на новите мерки; икономическите изчисле-
ния трябва да бъдат постоянно изпълнявани, 
като се има предвид социалното въздействие 
на въведените иновации.

 Идеята за споделен транспорта вместо частна 
собственост трябва да бъде водещ принцип 
в подхода на последната миля.

 Всички най-добри практики, които са демон-
стрирани, имат значителен принос за „еколо-
гизиране“ на туризма. Те имат много положи-
телно въздействие върху околната среда чрез 
намаляване на замърсяването на въздуха, 
шума и задръстванията, като по този начин 
намаляват въглеродния отпечатък на транс-
портните и развлекателните дейности.

 За успешното въвеждане на новостите е необ-
ходимо разширяване на марковата политика 
в туристическите региони, като по този начин 
се подобри информацията за мобилността за 
посетителите като основа за увеличаване на 
туристическия поток. Гъвкавите транспортни 
системи трябва да се разглеждат като без-ав-
томобилни и безгрижни услуги за туристите.

 Пълната интеграция на модерни технологии 
и съвременни тенденции (електронна мобил-
ност, ITS, комбиниране на всички видове об-
ществен транспорт в една система, мобилни 
приложения и др.) може да помогне в процеса 
на предоставяне на информация и привлича-
не на повече посетители, което ще доведе до 
положителни икономически и социални пол-
зи за местните общности.

Région de la 
HAUTE-SÛRE              

Région de 
POMERANIE 

OCCIDENTALE
Région de  

KOŠICE
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ДОБРИ  
ПРАКТИЧЕСКИ  
ПРИМЕРИ

Night Rider е класическа услу-
га, отговаряща на търсенето, 
със субсидии от общините, 
управлявани от местен авто-
бусен оператор, които отго-
варят на липсата на общест-
вен транспорт през нощта. 
Услугата е насочена главно 
към жителите на общините, в 
които функционира система-
та, но може да се използва и 
от хора, които понастоящем 
временно пребивават в ра-
йона (туристи, хора, сезонни 
работници и т.н.).

Night Rider

автобус на 
повикване

Bummelbus е транспорт-
на система „по заявка“. Ос-
новната сила на тази добра 
практика е комбинацията от 
социален и мобилен проект, 
която предоставя гъвкави 
транспортни услуги (автобус 
на повикване). Услугата е дос-
тъпна за всички, но основ-
ните бенефициенти са деца, 
възрастни хора и граждани, 
лишени от обществен транс-
порт.

Bummelbus

автобус на 
повикване

DefMobil работи от няколко 
години. Системата се използ-
ва предимно от жители на 
Дефереген (възрастни хора, 
хора без шофьорска книжка 
или без автомобил, деца от 
детска градина).

DefMobil 
в Дефереген 

споделяне 
на поръчано 

такси

BalticBike е частна инициа-
тива. Основните бенефици-
енти са туристите, които по-
сещават района и прекарват 
ваканциите си тук. Целевата 
група на системата са семей-
ства с деца.

BalticBike.pl 
в Швиноуйшче 

споделяне на 
велосипеди

Основната цел бе да се съз-
даде железопътна връзка с 
цел възможно най-висока 
оптимизация и взимане пред-
вид нуждите на пътниците. 
Спиранията при поискване 
са създадени да обслужват 
по-малки междинни станции, 
което значително увеличава 
достъпността на транспорта 
в района.

Влак от Лерида до 
Ла Пуебла де Сегур 

влак със 
спирки при 
поискване

Системата за споделяне на 
поръчани таксита е създаде-
на в отговор на решението 
на националния парк Айгуес-
тортес да забрани достъпа на 
частни автомобили. Предос-
тавянето на транспортни ус-
луги е поверено на общинска-
та таксиметрова асоциация. 

Маршрутни таксита 
във Вай де Бои 

споделяне 
на поръчано 

такси

Lleida

La Pobla
de Segur

Valle de Boi

Cyklo Tour Spiš е частна ини-
циатива. Системата за нае-
мане на велосипеди има за 
цел да улесни туристическа-
та навигация в района. По-
настоящем разполага с 250 
велосипеда и три станции 
за отдаване под наем.

Cyklo Tour Spiš 

споделяне на 
велосипеди

Инициативата Nostalgic 
Train е имплементирана 
като част от гражданската 
дейност на историческата 
асоциация на детските же-
лезници в Кошице в сътруд-
ничество с града и частни 
лица.

Nostalgic Train в Кошице 

сезонен 
транспорт

Системата FLUGS работи в Ли-
енц от 2015 г. и е базирана 
на услугата за споделяне на 
автомобили. Тя е създадена 
като част от изпълнението на 
социални проекти, съобщени 
и избрани от жителите, също 
така е допълнение към се-
гашната оферта за обществен 
транспорт.

FLUGS в Лиенц 

споделяне на 
автомобили

Seaside Narrow Gauge Railway 
е туристическа оферта за 
мобилност. Тя съдейства за 
организирането на много-
бройни културни инициати-
ви и събития и работи за ин-
теграция с други общински 
транспортни системи.

Seaside Narrow Gauge  
– Железница в Ревал 

сезонен 
транспорт

През 2014 г. администраци-
ята на Бяла позволи на част-
ни собственици да предлагат 
услуги за превоз с файтони. 
Като друга алтернатива, през 
2015 г. бе пуснат в експлоата-
ция електрически микробус, 
който редовно транспорти-
ра туристите от центъра на 
селото до туристическите  
атракции.

Сезонен автобус 
и файтони в Бяла 

друг сезонен 
транспорт

През 2016 г. община Варна 
реши да стартира нова бър-
за туристическа връзка под 
формата на автобусна линия 
№ 209, свързваща центъра на 
града с туристически курор-
ти, разположени по близкото 
Черноморие. Тя се използва 
както от туристи, така и от 
служители в туристическия 
сектор.

Сезонна  
автобусна линия 

209 във Варна 

сезонен 
автобус

Luxembourg

Rewal
Świnoujoecie

Slovenský raj

Byala

Defereggen
Lienz

Košice

Varna

1716



СИНТЕЗ НА РАМКОВИ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ  
ГЪВКАВИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

В този доклад са синтезирани общите изводи и опити от трите международни доклада, изготвени 
от партньорите по проекта LAST MILE. Анализ на националните и регионални рамкови условия 
и бариери пред гъвкавия транспорт, на техническото състояние на системите за регионален 
обществен транспорт, на особено гъвкавите системи и на оценката на добрите практики.

1  Един от основните изводи от горното 
изследване е възможността за въвеж-
дане на различни форми на гъвкави 
транспортни системи в повечето парт-
ньорски региони. Подобни инициативи 
обаче често са натоварени с необхо-
димост от компромиси, причинени от 
недостатъчни правни разпоредби и от 
липсата на системна организационна 
и финансова подкрепа.

2  Организаторите на транспорта обикно-
вено нямат опит в прилагането на ГТС 
в рамките на системите за обществен 
транспорт. Те също се страхуват от фи-
нансови проблеми. В туристическите 
райони, решенията за ГТС, предназна-
чени за туристите, най-често се изпъл-
няват от търговски субекти.

3  Организирането и прилагането на ГТС 
изисква адекватни познания относно 
функционирането на гъвкавите транс-
портни системи, сътрудничеството 
с  множество партньори и способнос-
тта за координиране на съвместните 
операции. Многостранността на съ-
трудничеството се основава както на 
технически, икономически, така и на 
социални въпроси. Във всички тези об-
ласти е необходимо адекватно ниво на 
информираност и познания, за да се ди-
агностицират правилно бариерите и да 
се подготвят подходящи решения.

4  Въвеждането на ГТС е сложен процес, но 
успехът допринася за подобряване на 
качеството на живот на месните жители 
и туристите. Възможността за използ-
ване на ГТС, които работят под форма-
та на услуги за обществен транспорт, е 
действие, намаляващо занемаряването 
на транспорта, което предотвратява, на-
ред с другото, обезлюдяването на райо-
на, а в туристическите райони доприна-
ся за удължаването на сезона.

5  В повечето случаи документите за при-
ложими стратегии не включват ГТС 
в своите разпоредби. Те често се съсре-
доточават върху достъпността на транс-
порт по отношение на инфраструктура-
та, не взимайки под внимание въпроса 
за качеството и достъпността на пред-
лагането на обществен транспорт. Ряд-
ко въпросите на туризма се съчетават 
с транспортната политика.

6  Стратегическите документи относно 
транспортните политики, свързани 
с  устойчивия транспорт (включително 
ГТС), имат реално въздействие само ако 
са пряко свързани с финансовите ин-
струменти. В други случаи те служат за 
повишаване на общите познания.

7  Плановете за устойчива градска мобил-
ност, които работят добре в градските 
райони, следва да се прехвърлят и адап-
тират към селските и туристически ре-
гиони. Плановете могат да позволят 
прилагането на политиките за мобил-
ност по стратегически, последователен 
и дългосрочен начин.

8  За успеха на инициативата е необхо-
димо да има солидна база в правните 
актове и стратегическите документи, 
да се осигури финансиране и подходя-
що ниво на осъзнаване на спецификата 
и възможностите на ГТС.

9  Основното равнище, отговорно за из-
пълнението на политиките, свързани 
с ГТС, следва да бъде регионалното та-
кова. Регионалните органи разполагат 
с широка база от инструменти, за да 
осигурят координирана и системна под-
крепа за местните схеми за трансфер 
на финансови ресурси, като се започне 
от регионалните оперативни програми 
и завърши с експертна подкрепа.

Всяка от добрите практики, установени и оце-
нени по време на проекта LAST MILE, беше ана-
лизирана по отношение на ключови елементи, 
които допринесоха най-много за нейното създа-
ване и ефективно изпълнение.

Ключовите елементи могат да бъдат от разли-
чен характер, вариращи от подходящи законо-
ви разпоредби, подкрепа на финансови инстру-
менти, подходяща управленска структура, до 
базирани дейности.

Регионални добри 
практики D
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Национални и регионални 
регулации, свързани с ГТС + + +

ГТС в стратегически 
документи

Мениджмънт  
и организация на ГТС + + + +

Сътрудничество 
и координация на 

индивидуални нива
+ + + + + + + +

Финансови инструменти и 
програми за подкрепа на ГТС 
(допълнително финансиране)

+ + + + +

Дългосрочни финансови 
инструменти и операционно 

финансиране на ГТС
+ + + + + + + +

Повишаване на осведоме-
ността и информационната 

политика, свързана с ГТС
+ +

Идентифициране на 
нуждите, социалното участие 

и ползите от ГТС
+ + + + + + + + + + +

Дефинираните ключови елементи бяха опреде-
лени в специфични области на действие (сфе-
ри на синтез). Това позволи едновременно да 
се определи как дейности на различни нива 
и в различни сфери могат ефективно да повли-
яят върху развитието на гъвкавите транспортни 
системи, както и да се идентифицират области 
от особено важни дейности, независимо от вида 
на прилаганата система (универсални мерки).

Обобщената таблица показва разпределение-
то на определени ключови елементи на добри 
практики в отделните области на действие.

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
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СИНТЕЗ НА РАМКВОИТЕ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ГТС  
– ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РЕГУЛАЦИИ ОТНОСНО ГЪВКАВИТЕ 
ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

 Липсата на национално регулиране не винаги 
е пречка за стартирането на ГТС. Като се пре-
доставят някои общи правила за процесите 
на организацията на транспорта и известна 
гъвкавост при прилагането на иновативни 
решения, е възможно да се създадат реше-
ния от този тип.

 Наличието на разпоредби в нормативните 
актове обаче може да помогне в процеса на 
изпълнение на услугата ГТС, особено когато 
в крайна сметка се очаква ГТС да се превър-
не в интегриран елемент на системата за об-
ществен транспорт.

 Правните актове в повечето от анализирани-
те случаи не определят изрично гъвкавите 
транспортни системи и не посочват възмож-
ността за тяхното използване в обществения 
транспорт.

 Недвусмислено определяне и поставяне 
на ГТС в широко дефинирани разпоредби, 
обхващащи въпроси относно обществения 
транспорт, уточняващи, между другото, пра-
вилата и формите на работа, правата и за-
дълженията на превозвача и пътниците, 
застраховка за отговорност и компенсация, 
финансово уреждане и контрол и др. улесня-
ва тяхното постоянно изпълнение и намаля-
ва обхвата на потенциалните конфликти.

 Организаторите на обществения транспорт 
могат да определят нуждите от такъв. Прав-
ната уредба не трябва да ограничава тяхната 
автономия при избора на средства за осъ-
ществяване на обществени транспортни ус-
луги (обикновена или гъвкава система).

 Местните самоуправления имат частични 
инструменти и регулаторни инструменти за 
осъществяване на транспортните политики 
в техните области.

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
Маршрутни таксиметрови услуги  

във Вай бе Бои

В отговор на решението на Националния парк Айгуестортес 
в провинция Лерида да бъде напълно забранено влизането на 
частни автомобили в парка, системата за обмен на таксита при 
поискване бе пусната в действие. Въведените ограничения по-
влияха върху необходимостта от предоставяне на алтернативно 
транспортно решение. Необходимо бе да се въведе решение, 
което да е достатъчно ефективно, за да отговори на нуждите на 
туристическия трафик, но в същото време да осигури известна 
степен на контрол при достъпа до защитената зона.
Въведено бе решение под формата на обща таксиметрова 
система при поискване, а предоставянето на услуги беше по-
верено на асоциацията на частните превозвачи. На тях беше 
предоставен изключителен достъп до парковата зона срещу 
покриване на определени изисквания (например фиксирана 
тарифа) и поддържане на подходящ стандарт на услугите.  

осигуряване на изключителността за транс-
портна услуга в посочената зона повишава ста-
билността на решението; превозвачите могат 
да планират развитието на услугата за по-дъ-
лъг период от време.

Valle de Boi

Испания

ГЪВКАВИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 В повечето случаи приложимите стратегиче-
ски документи не включват ГТС в своите раз-
поредби. Те рядко съчетават и въпросите на 
туризма с транспортната политика.

 Данните от стратегически документи рядко 
имат изпълнителна власт. Предоставяне-
то на по-голяма целесъобразност / правна 
тежест на разпоредбите в стратегическите 
документи може да увеличи шансовете им 
да преминат в реални действия на самоупра-
вляващите органи или организаторите на об-
ществения транспорт.

 Анализираните примери показват, че шансът 
за повишаване на ролята на стратегическите 
документи е те да се съчетаят по възможно 
най-пряк път с финансови инструменти, кои-
то им позволяват да постигнат своите цели.

 Добър пример за това са плановете за устой-
чива градска мобилност, които често са свър-
зани с регионалните оперативни програми. 
ПУГМ могат също така да бъдат добро и ефек-

тивно решение за използване в периферни-
те и туристическите райони и да позволят 
прилагането на политиките за мобилност по 
стратегически, последователен и дългосро-
чен начин.

 This will allow a better diagnosis of the area with 
the recognition of transport blank spots, including 
the problem sections of the last mile. В контекста 
на транспортните политики стратегически-
те документи често се фокусират върху дос-
тъпността на транспорт във връзка с инфра-
структурата (наличност и качество на пътната 
и железопътната мрежа, спирки, станции, ин-
термодални възли). Паралелен елемент, който 
трябва да бъде анализиран, е бъде достъпът до 
предлагания транспорт и търсенето на транс-
портни услуги от страна на жителите в дадена 
област (включително системи за обществен 
транспорт, частни системи, различни реше-
ния за мобилност). Това ще позволи по-добро 
диагностициране на района с признаване на 
празни места за транспортиране, включително 
проблемни участъци от последната миля.

ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВА 
МОБИЛНОСТ – MODU 

Анализът на бариерите и условията за развитие на гъвкави 
транспортни системи показва ниско влияние на повечето от на-
стоящите регионални стратегически документи върху създава-
нето и развитието на ГТС.
Въпреки това, независимо от степента на непосредствено въз-
действие върху прилагането на транспортните политики, тежест-
та на стратегическите документи не трябва да бъде отхвърлена 
поради честите връзки с финансови инструменти, включително 
регионалните оперативни програми. В този контекст си заслу-
жава да се отбележи ефективността на плановете за устойчива 
градска мобилност, които функционираха добре в градските 
райони. Техният подход трябва да бъде прехвърлен и адаптиран 
към селските и туристическите региони.
Пример за ефективен стратегически документ, идентифициран 
в рамките на проекта LAST MILE, е глобалната стратегия за устой-
чива мобилност (MODU), която е основният елемент на транс-
портната политика в района на Люксембург, чието изпълнение 
е тясно свързано с финансирането на национално ниво.

Люксембург
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СИНТЕЗ НА РАМКВОИТЕ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ГТС  
– ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МЕНИДЖМЪНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЪВКАВИТЕ  
ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

 Прилагането на услугите за ГТС в рамките на 
съществуващите структури на транспортната 
организация (местни и регионални) значи-
телно опростява и улеснява процеса.

 Общините (организаторите на градски транс-
порт) в много случаи не се ангажират да при-
лагат ГТС поради широкия спектър от нови 
отговорности и липсата на адекватни знания 
и опит. Често те нямат подходящи структу-
ри (в рамките на собствените си звена или 
назначени субекти), които да отговарят за 
прилагането на транспортните политики, 
особено за организацията и управлението  
(включително ГТС).

 При създаването на нови структури с цел 
стартиране на ГТС, трябва да се осигу-
ри широк кръг за техните компетенции  
и автономия.

 Осигуряването на адекватна подкрепа от 
организатор на по-високо ниво (напр. регио-
нално), координиращ прилагането на транс-
портните политики, насърчава общините да 
поемат по-смели задачи при стартирането  
на ГТС.

Австрийските общини могат да разчитат на подкрепата на ор-
ганизаторите на регионални превози (транспортни асоциации) 
в процеса на прилагане на ГТС. Регионалната транспортна асо-
циация, действаща в района на Източен Тирол (Verkehrsverbund 
Tirol - VVT), финансово подкрепя изпълнението на решенията, 
но също така координира транспортните системи и осигурява 
съгласувана информационна политика.
Ако решението успее и бъде прието от потребителите, транс-
портната асоциация може да поеме отговорността за управле-
нието и по-нататъшното финансиране на услугата, като поеме 
задължението от общината. Този вид подпомагане насърчава 
общините да положат усилия за реализиране на устойчиви ре-
шения за обществения транспорт. 

Транспортната асоциация може да поеме отго-
ворността за мениджмънта и финансирането 
на въведеното решение в случай на ефективност 
на подобна система.Австрия

Defereggen

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
DefMobil в Дефереген 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИ НИВА

 Сътрудничеството и координацията са един от 
най-важните елементи в процеса на създава-
не и поддържане на услугата ГТС. Трябва да се 
предприеме широко сътрудничество между 
местните власти, транспортните асоциации, 
бизнес партньорите, другите организатори на 
транспортни услуги, превозвачите, които вече 
работят на пазара и потребителите.

 Една от целите на сътрудничеството на участ-
ващите субекти трябва да бъде елиминира-
нето на бариерите и ограниченията, свърза-
ни с крайния потребител на системата (напр. 
въвеждане на един билет / уеднаквяване на 
тарифата).

 Където е възможно, по правни и организа-
ционни причини, трябва да се включи съ-
трудничеството с частни субекти - също под 
формата на публично-частни партньорства. 
Опитът на търговските субекти може да оси-
гури адекватна подкрепа при приемането на 
подходящи икономически предположения.

 Препоръчително е ГТС, насочени към нуждите 
на туристическия трафик, да бъдат управля-
вани и изпълнявани в тясно сътрудничество 
с туристическите организации и операторите 
на туристически атракции. Това позволява 
по-добро приспособяване на услугата, уве-
личаване на използването на туристическия 
потенциал и достъп до атракциите и може да 
позволи споделянето на разходите за въвеж-
дане и поддръжка на инвестицията

 Независимо от степента на автономност на 
ГТ, тя следва да бъде насочена към коорди-
нация с други транспортни услуги и техните 
информационни системи (планиране на пъ-
туванията, графици), за да се увеличи разно-
образието на транспортните услуги в района 
и да се осигури по-ефективно използване на 
обществените ресурси.

 Възможно е да се разработи система за съ-
трудничество дори между лица, които потен-
циално се конкурират помежду си на пазара.

Системата BalticBike.pl активно си сътрудничи с немската ком-
пания UsedomRad, която е операторът на безпилотна (без под-
дръжка) мрежа за велосипеди под наем от немската страна. 
Фирмите, въпреки сходния си профил, не се конкурират по-
между си, а се опитват да комбинират офертата си. Благодаре-
ние на това например велосипедите на системата UsedomRad 
могат да бъдат връщани на станциите на BalticBike, докато сис-
темата BalticBike заема електрическите велосипеди UsedomRad 
от полската страна за тестване на възможността за тяхното въ-
веждане в района.
Системата също така си сътрудничи с туристически места за 
отдих и оператори (популяризиращи офертата), като в сътруд-
ничеството с града и подчинените му звена преговаря за въз-
можност за безплатно инсталиране на велосипедна станция, 
където е възможно. 

Възможно е да се разработи модел на сътрудни-
чество дори за организации със сходен профил на 
дейност (потенциално конкурентен), който да 
осигурява ползи за всяка от страните.Полша

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
BalticBike.pl в Швиноуйшче 
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СИНТЕЗ НА РАМКВОИТЕ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ГТС  
– ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА  
НА ГТС (ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ)

 В много случаи общините не разполагат със 
собствени средства за осъществяване на 
нови транспортни инициативи, включително 
решения за ГТС.

 Наличната външна подкрепа под формата 
на програми на регионално, национално или 
европейско равнище често мотивира об-
щините да поемат предизвикателството да  
стартират ГТС.

 Голяма част от настоящите програми за 
външно финансиране не са пряко насочени 
към инициативите за ГТС. Съществува обаче 
много голям брой външни програми, кои-
то разглеждат ГТС като част от мобилността 
и подход към услугите (програми, свързани 
с активирането на изключени социални гру-
пи, електромобили и т.н.), при които субекти-
те могат да получат финансова подкрепа.

 В областта на транспорта програмите за 
външно финансиране често се съсредото-
чават върху дейности в градските и агломе-
рационните зони, особено тези, свързани с 
обслужването на големи пътнически потоци. 
Има ограничен брой финансови инструменти 
за нуждите на транспорта в селските райони, 
периферните райони или тези, които се борят 
с висока амплитуда на сезонен трафик.

 В момента съществуват възможности за по-
лучаване на нефинансова подкрепа като част 
от многобройни програми и инициативи на 
ЕС, които могат значително да подпомогнат 
развитието на ГТС в дадена област. Трябва 
обаче да се отбележи, че общините и отговор-
ните субекти често не знаят за съществуване-
то им или как да ги използват.

Поради постоянното задръстване между центъра на Бяла и от-
крития музей на нос Св. Атанас през сезона, общината въведе 
ограничение на достъпа за частни автомобили. Като алтернатив-
но транспортно решение по този маршрут е пуснат в експлоата-
ция електрически микробус през 2015 г.
Стартирането на електрически сезонен автобус е възможно бла-
годарение на средствата от Оперативна програма „Регионално 
развитие“ (ОПРР), използвана от общината, като оперативната 
програма е част от практическото изпълнение на Приоритет 4 
на националната програма „Устойчиво териториално развитие“ 
, чието финансиране идва от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). От 2014 г. броят на посетителите в Бяла се е уве-
личил с над 10%, което може да индикира косвено въздействие 
на реализираните транспортни решения.

Програмите, подкрепящи покупката на транс-
портни средства с ниски емисии, насърчиха об-
щината да стартира система за обществен 
транспорт за туристите.

България

Byala

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
Сезонен автобус и файтони в Бяла 

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОПЕРАТИВНО 
ФИНАНСИРАНЕ НА ГТС

 Предоставянето на услуги за обществен 
транспорт в райони с ниска гъстота на на-
селението или с непривлекателни условия 
за туризъм е нерентабилно и представлява 
значителна тежест за общините. В такива об-
ласти ГТС са по-евтини от системите за редо-
вен обществен транспорт, поради по-висока 
ефективност вследствие на по-добро съотно-
шение между разходи и ползи.

 При опита на общините, свързани с непро-
изводимостта на обществените редовни 
транспортни системи, въвеждането на нова, 
неизвестна транспортна система е голям 
риск. Събирането на средства за стартира-
не и поддържане на инициативата (особено 
през първите години от експлоатацията) 
позволява постепенно придобиване на път-
ници, дава времеви буфер за оптимизация 
и позволява предприемането на промоцио-
нални дейности.

 Надеждният анализ на разходите и целта за 
свеждането им до минимум, особено през 
първоначалния период, позволяват мирно 
и съществено изпълнение на системата. ГТС 
често могат да изпълняват транспортните 
задачи много по-ефективно в сравнение 
с традиционните редовни системи, но общи-
ните не са мотивирани да извършват анализи 
в тази област (допълнителни разходи).

 Липсата на модел за дългосрочно финанси-
ране може да доведе до това, общините да 
не предприемат инициативи за въвеждане 
на ГТС, въпреки достъпа до съществуващи 
финансови програми, позволяващи първона-
чалното стартиране на услугата (закупуване 
на превозни средства, системи, инвестицион-
ни изпълнения).

Системата Bummelbus, действаща в северната част на Люксембург, 
стартира благодарение на националните средства, предоставени 
от Министерството на труда, заетостта и социалната и солидарната 
икономика. Системното финансиране позволи както стартирането 
на добре подготвената система, така и нейната устойчива експлоата-
ция в приетата формула (инструмент за икономическо активиране на 
трайно безработни лица).
Финансирането от министерството покрива около 70% от оператив-
ните разходи на системата (разходи за заплати на безработните, кои-
то участват в програмата), което позволява на организаторите (Фо-
рум за заетост - Forum pour l‘emploi) висока стабилност на работата 
и постоянно увеличение в мащаба на проекта. Системата Bummelbus 
непрекъснато увеличава работната площ. 

Постоянната финансова подкрепа позволява из-
граждането на стабилно решение и възможност за 
планиране на развитието на услугите. Също така 
насърчава по-смело въвеждане на промени и инова-
тивни елементи.Люксембург

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
Bummelbus
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СИНТЕЗ НА РАМКВОИТЕ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ГТС  
– ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИНФОРМАЦИОННА 
ПОЛИТИКА СВЪРЗАНА С ГТС

 Все още се забелязва ниската социална ос-
ведоменост относно системите за устойчива 
мобилност (особено ГТС). Ако обаче системите 
са известни и разпознаваеми, тогава тяхното 
възприемане е обикновено положително.

 Промотирането и учебните дейности пови-
шават популярността и укрепват трайността 
на експлоатацията на ГТС, особено когато са 
ясно свързани с региона (третирането на ре-
шението като „собствено“).

 Действията за повишаване на осведоменост-
та могат да имат различни мащаби и форми. 
Необходимо е обаче да се насочат към подхо-
дящата целева група.

 Информация за предлагането на ГТС в турис-
тически райони трябва да бъде тясно свърза-
на с информация за наличните туристически 
атракции, за да се сведе до минимум необ-
ходимостта от използване на индивидуален 
транспорт.

 Програмите за повишаване на осведоме-
ността и дейностите, свързани с устойчивия 
транспорт, са насочени основно към децата и 
младите хора (потенциални бъдещи ползва-
тели). Не съществуват обаче професионални 
и изчерпателни кампании, насочени към ли-
цата, отговорни за вземането на решения, и 
хората, отговорни непряко за изпълнението 
на транспортните политики.

 Разпръснатите и неефективни системи за раз-
пространение на информация за предлагането 
на ГТС следва да бъдат заменени от обединени 
платформи, осигуряващи достъп на всички по-
требители до информация относно офертите 
за транспорт. Поради сложността и мащаба на 
подобно начинание такива платформи следва 
да се създават на регионално равнище.

 Ако приложеното решение за устойчива мо-
билност отговаря на нуждите както на жите-
лите, така и на туристите, нивото на приема-
не и обществената осведоменост нараства 
динамично.

Пускането в експлоатация на влака от Лерида до Ла Пуебла де Сегур 
със спирки по заявка беше свързано с поредица от промоционални 
инициативи и кампании, насочени към потенциални потребители. 
В по-голямата си част те се основават на връзката с регионалния кон-
текст, какъвто е случаят с кампанията # LoTrenDeTots # (промяна на 
визуалната идентификация на подвижния състав, за да бъде по-асо-
цииран с региона).
Информационните дейности имаха за цел да подчертаят, че новата 
услуга е създадена за жителите и нейното стартиране увеличава по-
тенциала на региона. Това повлия на нарастването на приемането на 
внедреното решение и чувството за принадлежност към региона.

Действията за насърчаване на транспортното 
решение във връзка с популяризирането на региона 
могат да повишат нивото на местно приемане на 
приложеното решение.

Испания

Lleida
La Pobla
de Segur

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
Влак от Лерида до Ла Пуебла де Сегур 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НУЖДИТЕ, СОЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ 
И ПОЛЗИТЕ ОТ ГТС

 Най-важният елемент от успеха на работата 
на гъвкавите системи е подходящата пре-
ценка на условията и приспособяване към 
очакванията и потребностите на избраната 
социална група. ГТС не трябва да се фокуси-
рат върху цялостното изпълнение на всички 
социални очаквания. По-малки решения, 
подходящи за специфични и добре профили-
рани нужди, работят ефективно.

 ГТС често са пряко свързани със социалния 
аспект на мобилността и достъпността. Те 
създават нови работни места („зелени“ ра-
ботни места) и предоставят едно от основни-
те човешки права в съответствие с дефиници-
ята на MaaR (Mobility as a Right – Мобилността 
като право).

 Диалогът с потребителя е основа за ефективно 
въвеждане на системата. Тя трябва да се упра-
влява по начин, позволяващ активно участие 
на обществеността както на етапа на планира-
не и създаване на системата, така и по време 
на нейната по-нататъшна работа (оценка).

 Поради спецификата на ГТС, в много случаи 
ефективното им функциониране се основава 
главно на новите цифрови комуникационни 
технологии. Необходимо е обаче да се оси-
гури адекватна достъпност за избягване на 
цифровото изключване.

 Степента на сложност и цената на ИТ системи-
те, обслужващи правилното функциониране 
на много ГТС, обезсърчава организаторите, 
операторите и превозвачите да ги използват, 
като по този начин се ангажират с изпълне-
нието на някои форми на ГТС.

 Организациите, отговорни за провеждането 
на процеса на участие, често не са достатъчно 
подготвени да изпълняват тази задача (липса 
на опит и достъп до експертна подкрепа).

 Успехът на ГТС, насочени към туристите, не 
се определя само от ефикасно транспортно 
решение. Също важен е и добре свързаният 
туристически потенциал на района, както и 
достъпът до атракции в рамките на системата. 

Инициативата Nostalgic Train се изпълнява като част от гражданската 
дейност на историческата асоциация на детските железници в Коши-
це (Košická detská historická železnica- KDHŽ), която в сътрудничество 
с града и частни лица , има за цел да съживи историческата железо-
пътна инфраструктура и да запази подвижния състав. Асоциацията 
KDHŽ организира екскурзии, свързани главно с програми и проек-
ти, насочени към деца и младежи (Ден на град Кошице, исторически 
маршрути, керамични уъркшопове) и културни събития, свързани 
с инициативата Nostalgic Train.
Понастоящем в рамките на KDHŽ пътуванията се извършват, наред 
с други, с парния локомотив 36.003 Katka, построен през 1884 г. и ва-
гон D / u841, построен през 1886 г. И локомотивът, и вагонът в момен-
та са най-старите използвани подвижни единици в Словакия. 

Системата работи въз основа на добре уста-
новения потенциал на района, като използва 
възможно най-добрите съществуващи инфра-
структурни условия.

Словакия

Košice

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОБРА ПРАКТИКА  
Nostalgic Train в Кошице 
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СЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОЕКТА

Събраният опит, получен от заключения-
та и препоръките, послужи на регионал-
ните партньори като основа за създава-
нето на регионални планове за действие, 
които съдържат необходимите мерки за 
ефективно прилагане и поддържане на 
транспортни решения, които биха могли 
да бъдат отговор на въпроса за пробле-
мите на „последната миля“ в туристиче-
ските райони и в периферните райони 
с ниска гъстота на населението.

Плановете за действие съдържат различ-
ни видове мерки, насочени към институ-
ционалната и правна рамка, инструменти 
за финансиране и политики, конкретно 
прилагане на устойчиви предложения за 
гъвкава мобилност, но и повишаване на 
осведомеността и рекламата на устойчи-
ва мобилност, особено за туристите.

Регионалните планове за действие ще 
гарантират, че поуките, извлечени от 
междурегионалния обмен, ще бъдат ин-
тегрирани в регионалните политики. Де-
финирани действия ще бъдат приложени 
на практика по време на втората фаза на 
проекта LAST MILE (10.2018-09.2020).

Фаза 2

Приложени 
действия
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РЕГИОНАЛНИ  
ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Регион Източен Тирол, Австрия

1. Повишаване на осведомеността относно инструмента за политика на ERDF ОПР в съответни-
те комитети

2. Адаптиране на местната стратегия за развитие на Източен Тирол - CLLD-подход.
3. Интегриране на основна информационна система за устойчиви видове транспорт в комуни-

кационните инструменти на Туристическата организация Източен Тирол.
4. Гъвкави малки обществени транспортни системи.
5. Гъвкаво транспортно обслужване с автобуси на общността и доброволни шофьори, които 

затварят последната миля в общините.
6. Разширяване на електронното споделяне на автомобили в Източен Тирол.
7. Обучение за управление на мобилността в туристическите предприятия както за служители, 

така и за туристи.

Регион на природен парк Горен 
Сюр, Люксембург

1. Увеличаване на гъвкавия обществен 
транспорт.

2. Подобряване условията за колоездене 
на “последната миля”.

3. Въвеждане на споделени автомобили 
за пътуване в селските райони.

4. Повишаване на осведомеността за 
устойчив транспорт.

5. Управление на мобилността в сезонни 
горещи точки на трафик и в чувстви-
телни селски райони.

Регион Западна Померания / 
Шчечинска митрополия, Полша

1. Прилагане на гъвкавите транспортни 
системи в Плана за пространствено 
управление на Западнопоморското вой-
водство (подобряване на инструмента 
на политиката).

2. Действия за включване на гъвкави 
транспортни системи в националното 
законодателство.

3. Създаване на транспортен координа-
тор за общините Międzyzdroje, Dziwnów, 
Kamień Pomorski и Wolin.

4. Стартиране на гъвкава транспортна 
система Морски автобус за общините 
Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski 
и Wolin.

5. Образователна игра за насърчаване на 
обществения транспорт в столичния ра-
йон Шчечин и крайбрежните общини.

Област Варна, България

1. Промяна на Регионалния план 
за развитие на Североизточ-
ния регион 2014 - 2020 (регион 
NUTS 2) чрез добавяне на нови 
текстове относно мобилността.

2. Подкрепа на нови проекти, 
свързани с разработването на 
устойчиви планове за градска 
/ регионална мобилност и при-
лагането на съответните мерки 
в отдалечени региони.

3. Обучение и повишаване на ос-
ведомеността за устойчива мо-
билност.

Регион Каталуния, Испания

1. Въвеждане на гъвкав транспорт и намаляване на CO2 
в Оперативната програма на ERDF на Каталуния.

2. Разширяване на транспортните услуги по заявка в реги-
оните на APIA. Внедряване на системата Bicibus “велоси-
педи в автобуси” (интермодалност автобус-велосипед).

3. Изпълнение на цикличен  туристически маршрут Lleida - 
La Pobla de Segur (интермодален влак-велосипед).

4. Разширяване на автобусните услуги в националния 
парк Aigüestortes.

5. Нова автобусна услуга (La Pobla de Segur - Telefèric de 
Cabdella) (интермодална влак-автобус-лифт).

6. Разпространение на настоящите и новите транспортни 
услуги сред местното население и туристите.

Регион Кошице, Словакия

1. Подкрепа за интегриране на дейностите по плана 
за действие в списъка на проектите на RITS.

2. Изграждане на интермодални терминали за об-
ществен транспорт с информационна система.

3. Пространствен план на района на Словашки рай.
4. Информационна система на интегрираната транс-

портна система.
5. Разширено туристическо броене чрез събира-

не на информация за мобилното поведение  
на туристите.

6. Бърза автобусна линия Spišská Nová Ves - Podlesok 
- Kopanec - Stratená.

3130



ПЪРВИ УСПЕХИ  
ВЪВ ВСЕКИ РЕГИОН ДО 2020 г.

Регион Каталуния, Испания Регион на природен парк Горен Сюр, Люксембург

Maurici. Маршрутът на тази 
линия е удължен от Сорт до Ла 
Побла де Сегур. Досега услуга-
та Park Bus покриваше север-
ната корона на парка, свърз-
вайки и  спирайки в различни 
градове.

От юни до септември тази услуга ще бъде раз-
ширена до La Pobla de Segur. През 2020 г. марш-
рутът на южния кръг ще бъде завършен и по-
требителите ще могат да обиколят целия кръг 
с автобус.

3. АВТОБУСНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ LA POBLA DE 
SEGUR ДО LA TORRE DE CABDELLA (ДЕЙНОСТ 
6: ИНТЕРМОДАЛНОСТ ВЛАК-АВТОБУС-ЛИФТ)

Министерството на терито-
рията и устойчивостта създаде 
нова автобусна линия, която 
ще работи всяка година от 29 
юни до 29 септември, стига-
ща до лифт – въжена линия, 
която е координирана с влака, 
който свързва Lleida с La Pobla 
de Segur. Ще има две пътува-
ния, едно сутрин и второ следобед обратно до 
жп гарата в Ла Побла де Сегур, за да се стигне  
до Лейда.

4. ТЕКУЩИ И НОВИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА 
МЕСТНИТЕ И ТУРИСТИТЕ (ДЕЙНОСТ 7)

С цел популяризиране на двете нови услуги са 
разработени различни материали. Те включват:

- 24 000 брошури / 560 плакати 
/ 700 електронни писма

- Разпространение чрез соци-
ални медии.

- Цялата информация за туризма може да бъде 
следена в социалните медии.

Всички реализации са възможни благодаре-
ние на сътрудничеството на района, Нацио-
налния парк Aigüestortes, The Vall Fosca и раз-
лични общини.

1. ВЕЛОПЪТЕКА ОКОЛО ЕЗЕРАТА (ДЕЙНОСТ 4: 
ИНТЕРМОДАЛНОСТ ВЛАК-ВЕЛОСИПЕД)

В момента Министерството на територията 
и  устойчивостта работи по процеса За конфи-
гуриране на „Пътя на езерата “, за да предло-
жи нов маршрут с велосипед. Това ще даде 
стойност на територията на три окръга: Segrià, 
Noguera и Pallars Jussà и ще работи в комбина-
ция с железопътната линия по линията Lleida 
- La Pobla de Segur.

Общо маршрутът включва 125 километра, от 
които 98 км са конфигурирани като проходи-
ми с велосипед, а останалите 27 км са покрити 
с влак. Двата основни маршрута са:

1-ва Лейда - Балагер - Sant 
Llorenç de Montgai (52 км)

2-ри Селер - Лилиана - Тремп 
- Салас де Палас - Ла Побла де 
Сегур (46 км)

Маршрутът ще се свърже също с велосипедната 
пътека на Интер Каталуния.

През 2019 г. първите участъци от маршрута между 
Lleida и Balaguer (1-ви маршрут) и между Salàs de 
Pallars и La Pobla de Segur (2-ри маршрут) бяха на-
пълно оборудвани с указателни табели (45,5 km).

2. КРЪГОВО РАЗШИРЕНИЕ НА АВТОБУСНОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
AIGÜESTORTES. НОВО СВЪРЗВАНЕ (ДЕЙНОСТ 5)

Между 21 юни и 30 септември, Министерство-
то на територията и устойчивостта подобри 
автобусния транспорт, който обслужва Нацио-
налния парк на Aigüestortes и Estany de Sant 

Valle de Boi

3. Планът за регионална велосипедна мрежа 
е  създаден от Природен парк Горен Сюр 
и  одобрен от всички общини. В резултат 
на това на ниво Природен парк беше одо-
брен специален бюджет за финансиране на 
сигнализацията и други дребни задачи през 
2020 г. По този начин повечето села в При-
родния парк в Горния Сюр могат да бъдат 
свързани помежду си и да бъдат достъпни за  
велосипеди. 

1. Сезонните проблеми често възникват при 
голям брой автомобили около горното езеро 
Сюр. Необходимо е да се намали това, като 
са необходими алтернативи. Двете автобус-
ни линии, които обикновено се движат през 
седмицата, са удължени до неделя. От 2019 г. 
южната линия се движи почасово, а северна-
та - на всеки два часа. Въпреки това, пътните 
работи по северната линия принудиха авто-
буса да се отклони, което го направи непри-
влекателен за посетителите, докато южната 
линия се използва често. Пътните работи ще 
продължат до края на сезон 2020, така че не 
се очаква по-голям брой потребители преди 
2021 година.

2. През 2020 г. ще бъде въведена совалка, коя-
то ще транспортира туристи около горното 
езеро Сюр. Тогава хората ще имат възмож-
ността да пътуват край езерото, без да из-
ползват кола. Трансферната услуга е много 
полезна за жителите на региона, туристите, 
настанени в селата около езерото и хората, 
пътуващи по една от двете автобусни линии. 
Ще бъде възможно да се правят походи на 
дълги разстояния. 
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Една от мерките, разработени и приложени 
в рамките на регионалния план за действие в ре-
гиона на Западна Померания, е създаването на 
образователна настолна игра, свързана с насър-
чаване на устойчива мобилност, особено в кон-
текста на туризма.

Използването на игра съчетава образователния 
аспект, насърчавайки алтернативни методи на 
пътуване и туристическия потенциал на реги-
она с интересна и динамична механика на игра-
та. По време на играта е възможно да научите за 
предимствата на пътуването с влак, автобус или 
велосипед, както и да разберете повече за турис-
тическите атракции в столичния район Шчечин. 
Основните герои в играта са семейство бизони 
(auroch) и всеки член на семейството предста-
влява и насърчава различен вид транспорт или 
мярка за мобилност.

Играта също така представя специфични транс-
портни системи и решения за мобилност, които 
вече са внедрени или се разработват в момен-
та в столичния район Шчечин (т.е. столичната 
железница на Шчечин, градския велосипед на 
Щецин или концепцията за Западнопоморската 
мрежа за колоездачни маршрути) и ги използва 
като елементи на играта.

Регион Източен Тирол, Австрия Регион Западна Померания / Шчечинска митрополия, Полша

ПЪРВИ УСПЕХИ  
ВЪВ ВСЕКИ РЕГИОН ДО 2020 г.

Defereggen

сталирала електронна кола, която действа като 
приветливо и споделено такси с доброволни 
шофьори. Повече от 120 доброволни шофьори 
участват в тази таксиметрова услуга с нестопан-
ска цел. Услугата затваря пропастта в мобил-
ността между жилищата, автобусните спирки, 
магазините, лекарите и местата за отдих и може 
да замени втори или трети частен автомобил 
за семействата. Този допълнителен автомобил 
често е от съществено значение в резултат на 
недостатъчния обществен транспорт и разпръс-
натите населени места. Друг акцент е, че елек-
тронните автомобили са част от регионалната 
система за споделяне на електронни коли и мо-
гат да се използват през почивните дни.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ (ДЕЙНОСТ 
6: РАЗШИРЯВАНЕ НА Е-МОБИЛНОСТТА 
В ИЗТОЧЕН ТИРОЛ)

Сътрудничеството меж -
ду регионалния доставчик 
на споделени автомобили, 
общините и регионалното 
управление на Източен Ти-
рол създаде девет нови места за споделяне на 
електронни автомобили. Тази гъвкава мобил-
ност привлича частни лица, както и компании, 
които използват общите е- автомобили. Рестар-
тираната система  позволява на туристите да из-
ползват опцията за гъвкава мобилност по време 
на престоя си в Източен Тирол.

СЛЕДВАЙТЕ LAST MILE (ДЕЙНОСТ 7: 
УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНОСТТА ЗА ТУРИСТИ)

Един последващ проект тласна устойчивата мо-
билност напред в селските райони. Проектът 
SMERER на Interreg за Централна Европа дава 
възможност за разработване и прилагане на до-
пълнителни подходи за свързване на последна-
та миля и повишаване на информираността за 
използването на устойчива мобилност вместо 
автомобили. По-специално, действието по от-
ношение на повишаването на осведомеността 
и обучението за мобилност както на служители-
те в туристическата индустрия, така и на гостите 
е благодарение на този проект.

ПОДОБРЯВАНЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА 
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА (ДЕЙСТВИЕ 2: 
ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕСТНА 
ПОЛИТИКА)

Налице са подобрения в по-
литиката в резултат на опита. 
Резултатите от LAST MILE са 
включени в стратегията за 
регионално развитие на Из-
точен Тирол (подход на местно развитие, ръково-
ден от общността). Това показва, че иновативни-
те решения за мобилност могат да дадат тласък 
за развитието на проекти в селските райони.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ Е-КОЛИ 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ МИЛИ (ДЕЙНОСТ 
5: АВТОМОБИЛИ НА ОБЩНОСТТА И 
ДОБРОВОЛНИ ШОФЬОРИ)

Шест общини свързват последната миля с авто-
бусите от врата до врата: новите услуги за мо-
билност за жителите се наричат „e-defmobil 2.0“, 
„PRÄmobil“ или „KALSmobil“. Всяка община е ин-

Основното вдъхновение бе опитният подход на 
Люксембург по отношение на информационна-
та политика и различните начини за повиша-
ване на социалната осведоменост във връзка 
с проблемите на устойчивата мобилност и об-
ществения транспорт.

Във втората фаза на проекта LAST MILE Регио-
налният офис за устройство на територията на 
Западнопоморското войводство създаде обра-
зователна настолна игра, наречена „Mobiliada 
- семейството на Mobilki пътува“. Той насърчава 
използването на устойчиви решения за транс-
порт и мобилност по време на туристически 
и  развлекателни пътувания в столичния район 
Шчечин и в крайбрежните общини.

Играта беше официално представена на общест-
веността по време на Европейската седмица на 
мобилността през септември 2019 г. и бе по-
срещната с голям ентусиазъм от играчи, които 
с удоволствие тръгнаха със семейство Mobilki, за 
да открият и проучат атракциите на столичния 
район Шчечин.

Играта вече е достъпна за всички. Всички еле-
менти на играта могат да бъдат изтеглени без-
платно на уебсайта rbgp.pl (pdf версия за са-
мостоятелно отпечатване).
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Област Варна, България Регион Кошице, Словакия

ПЪРВИ УСПЕХИ  
ВЪВ ВСЕКИ РЕГИОН ДО 2020 г.

Varna

на мрежа зарядни станции и др.). Разработва се 
стратегията за колоездене за Варна.

Клуб УРГО организира поредица от образова-
телни и информационни събития. През ноем-
ври 2018 г. беше организирано и успешно про-
ведено SUMP-обучение за общински експерти 
с преподаватели от ЕС. През ноември 2019 г. във 
Варна се проведе конференция за мобилност, 
заедно с  варненския университет „Т.Храбър” 
и русенския университет „А.Кънчев”.

Усилията на Клуб УРГО и варненския екип бяха 
високо оценени и Областния управител на Ва-
рна г-н Стоян Пасев и Председателят на Клуб 
УРГО проф. Лучия Илиева бяха официално оп-
ределени за посланици на SUMP за България. 
Програмата INTERREG EUROPE избра Варна за 
създаване на  видеоклип, показващ успе-
ха на проекта (https://stories.interregeurope.
eu/#greener-tripsfor-tourists). Варна е сред побе-
дителите в програмата на ЕК за междуградско 
сътрудничество IUC и беше партньор на  Санта 
Моника, Калифорния, за обмен на опит опит 
в мобилността http://www.iuc.eu/city-pairings

Най-големият успех на Клуб УРГО беше про-
мяната на официалния основен инструмент 
на политиката - Регионалния план за развитие 
на Североизточния регион 2014 - 2020 (регион 
NUTS 2) чрез добавяне на нов текст относно мо-
билността. След като се вдъхнови от Плана за 
пътнически транспорт в Каталуния, българската 
неправителствена организация реши да опреде-
ли мерки относно предлагането на услуги за мо-
билност във варненския регион и управлението 
на цялата транспортна система и да ги предло-
жи на регионалното правителство. В тясно съ-
трудничество с областния управител на Варна и 
представители на всички заинтересовани групи 
промените бяха одобрени на регионално ниво в 
Балчик през юни 2018 г. Окончателното одобре-
ние на промените в Регионалния план от Ми-
нистерството на регионалното развитие беше 
извършено през юли 2018.

Проектът LAST MILE предизвика много положи-
телни промени в региона. Във Варна е въведена 
нова политика за паркиране и е създадена голя-
ма пешеходна зона. В няколко общини се поя-
виха информационни центрове за мобилност и 
нови схеми за наемане на велосипеди. Стъпка 
по стъпка, туризмът е свързан с транспорта, като 
се пускат нови линии за обществен транспорт до 
основните туристически атракции. Реализирани 
са много предварителни мерки за ПУГМ /SUMP/ 
- нова синя зона и мобилно приложение със спе-
цифичен софтуер плюс 18 е-автомобила за вей-
ното управление, 60 нови електрбуса, създаване 

автобусна линия по пътя Копанечка (дейност 
2 от регионалния план за действие). Тази линия 
свързва северната и южната част на словашкия 
рай и съкращава времето за пътуване. През 
2018 г. Организацията за управление на 
дестинации на Словашки рай и доставчик на 
обществен транспорт въведе транспортна 
услуга по пътя Kopanecka с микробус, за да 
получи статистически данни. Статистиката от 
2-та летни сезона показва нейното значение за 
туристите - броят на пътниците се е увеличил от 
1284 през 2018 г. на 1658 през 2019 г. Тази линия 
ще включва възможността за транспортиране 
на велосипеди.

Един от успехите, постигнати в рамките на проекта 
LAST MILE, е изменението на законодателството 
за автомобилния транспорт (Закон № 56/2012 
Coll. За автомобилния транспорт), което 
направи възможно съфинансирането на гъвкав 
вид транспорт (туристически транспортни 
услуги) от възможни публични средства. 
Самоуправляващият се регион Košice и група 
заинтересовани страни инициира изменение 
на постановлението на Министерството на 
транспорта за определяне на термина „dial-a-
bus“ (един вид гъвкава транспортна система) 
в националното законодателство от април  
2019. Регионът на Кошице ще въведе таззи 
услуга в новото разписание от 15 декември 
2019 г. Проектът донесе положителна промяна 
в  транспортната система в района на Кошице, 
тъй като нямаше примери за гъвкавост на 
транспортните системи в началото на проекта.

Един от начините да направи обществения 
транспорт по-привлекателен за туристите 
е  наличието на качествена инфраструктура, 
където общественият транспорт да може да 
работи. Пътят Копанечка е важен елемент от 
туристическата инфраструктура в националния 
парк Словашки рай и подобрява достъпността 
на курортите за туристи в южната част на 
националния парк. През 2018 г. пътят бе 
възстановен и по този начин даде възможност 
на градския транспорт да премине през 
националния парк Словашки рай. Това 
е в съответствие с въвеждането на сезонна бърза 

Košice
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УРОЦИ, НАУЧЕНИ  
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Извлечените уроци обобщават изводите и опита от почти едно и половина годишно изпълнение на 
планове за действие в регионите на партньорите, участващи в проекта LAST MILE.

Природен парк Гор Сюр, Люксембург

Изпълнението на дейностите започва още 
с тяхното разработване. Голям брой заинте-
ресовани страни трябва да бъдат включени 
в процеса на разработване. Това позволява 
обсъждането и интегрирането на нови идеи. 
Така заинтересованите страни показват 
по-голяма идентификация с мерките, което 
след това опростява тяхното прилагане.

Anita Lanners

Регионална служба за устройство на територията  
на Западнопоморското войводство, Полша

Най-важният опит, придобит от проекта, е холистичният подход, особено за про-
екти, свързани с устойчива мобилност. Всяка дейност трябва да бъде закотве-
на на възможно най-много места и да се базира на възможно най-широк екип 
от заинтересовани страни. Това не само ще позволи ефективно изпълнение на 
разработените проекти, но и ще стимулира напълно нови синергични дейности. 
Също така е важно очакваното окончателно качество и форма на проекта да бъ-
дат ясни и четливи. 

Maciej Łapko

Агенция за подкрепа  
на регионалното развитие  

Кошице, Словакия

Първото изпълнение показа, 
че установяването на контакт 
със съответните заинтересо-
вани страни от самото начало 
е важно при предлагането на 
дейности, които да отразяват 
нуждите на туристите и мест-
ното население. Освен това 

дейностите за повишаване на осведоменост-
та относно устойчивия транспорт и сътруд-
ничеството със съответните партньори са 
от съществено значение за успешното из-
пълнение на дейностите. И накрая, бюдже-
тът трябва да бъде разпределен за мерките 
в ранните етапи, така че дейностите да могат 
да се извършват лесно.

Henrieta Kiraľvargová

Клуб „Устойчиво развитие  
на гражданското общество”, 

България

Изпълнението на проекта 
осигури цялостен подход към 
туристическия продукт, вклю-
чително решения за мека 
мобилност. Има много при-
мери за интеграция на систе-
мата за обществен транспорт 
с  възможности за туристи 

и създаване на нови туристически ориенти-
рани услуги. Проектът демонстрира значе-
нието на сътрудничеството на всички нива 
(държавно, регионално, местно, частно) 
и ползите за обществото и околната среда. 
Модерният маркетингов подход подчерта 
привлекателността на новите възможности 
за мобилност в туризма - достъпни, гъвкави, 
налични, понякога с игриви елементи или 
безплатни.

Проф. Лучия Илиева

Регионално управление Източен 
Тирол, Австрия

Предлагането на LAST MILE 
оферти в селските райони 
осигурява дългосрочна фи-
нансова жизнеспособност 
чрез регионална транспорт-
на политика за насърчаване 
на общините и институциите. 
Преди всичко е необходима 

смелост за разработване на иновативни 
и нови решения за мобилност. Опитът по-
казва, че целенасочената работа с общест-
веността и участието на потенциални по-
требители и местни институции по време 
на процеса на създаване могат да бъдат от 
най-голяма полза за успешен проект.

Nicole Suntinger

Мобилност и транспортна посока.  
Министерство на територията и устойчивостта. 

Правителство на Каталуния, Испания

Практиката от Националния парк Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici представлява интерес 
за други региони. По-специално, той спира 
спрял превозните средства да влизат в На-
ционалния парк и по този начин предпазва 
района от замърсяване на въздуха и шума, 
като предлага устойчива алтернатива под 
формата на малък автобус / такси с 8 места. 

Не е необходимо финансиране и таксиметровата асоциа-
ция споделя приходите от билети между членовете си.

Cristina Pou Fonollà
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СИНТЕЗ НА РАМКОВИТЕ УСЛОВИЯ,  
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ГТС  
– ПРЕПОРЪКИ 

ПРЕПОРЪКИ
Препоръките пряко произтичат от опита, анализиран в проекта LAST MILE. Те се основават на резул-
татите от регионалните анализи на рамковите условия, бариерите и добрите практики. Опитът при 
прилагането на първите мерки от регионалните планове за действие допълват препоръките.

НАЦИОНАЛНО НИВО

Изготвяне на недвусмислени определения за 
гъвкави форми на транспорт и осигуряване 
в  национални законодателни актове, които 
дават възможност за функционирането на ГТС 
като част от системата за обществен транспорт.

Въвеждане на правила, задължаващи органи-
заторите на обществения транспорт да коор-
динират всички транспортни средства в своята 
област на експлоатация.

Създаване на условия за внедряване и финан-
сиране на ГТС в национални и регионални ин-
струменти за финансиране.

 Правителство / Законодател; 
релевантни министерства 
 
 

 
 Национални власти,  

министерства и подчинени  
звена  

 
 Национални власти,  

министерства и подчинени  
звена 

Препоръкаи Целева група

НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Акцент върху интегрирането на гъвкавите 
транспортни системи в насоките за транспор-
та и устойчивата мобилност (Бяла книга, Пла-
нове за устойчива градска мобилност, Плано-
ве за устойчива селска мобилност).

Насърчаване на дейности за повишаване на 
осведомеността относно ползите от ГТС (напр. 
определяне на тема на Европейската седмица 
за устойчива мобилност, тясно свързана с ГТС в 
селските и туристическите райони).

 Европейска Комисия,  
Съвет на Европейски Съюз 
 
 

 
 Европейска  

Комисия

Препоръкаи Целева група

МЕСТНО НИВО

Разработване и изпълнение на Планове за 
устойчив обществен транспорт и устойчива 
мобилност, включително решения за гъвкави 
транспортни системи. 

Обучения, срещи, посещения с цел проучване 
за вземащите решения и заинтересовани стра-
ни на местно ниво, за подпомагане на процеса 
на обучение за ГТС. 

Преглед и оценка на транспортните нужди на 
пътниците (местни жители и туристи) и свър-
зана с тях актуализация на транспортната  
политика. 

 Местни администрации  
и техни поделния 
 

 
 Местни администрации  

и техни поделния 
 

 
 Местни администрации  

и техни поделния

Препоръкаи Целева група

РЕГИОНАЛНИ НИВО

Разработване на планове за регионална мо-
билност с използване на ГТС и развнопоставе-
но решаване на метрополни области и такива, 
в отдалечени и по-неблагоприятно положение 
селища.

Стратегиите за регионално развитие винаги 
трябва да отчитат както транспортните, така 
и туристическите въпроси. Но също така за те-
матичните политики и планове за транспорт 
и мобилност е важно те да отразяват устойчи-
вото развитие на туризма и обратно.

Координация и интегриране на информацион-
ната политика по отношение на транспортната 
оферта, включително решения за ГТС. Въвеж-
дане на единна регионална информационна  
платформа. 

Включване на изпълнението и финансирането 
на ГТС в регионалните оперативни програми. 

 Регионални  
администрации 
 
 

 Регионални администрации, 
Факултет по транспорт, 
Департамент по туризъм 
 
 

 
 Регионални администрации  

и техни поделения 
 
 

 
 Регионални администрации  

и техни поделения

Препоръкаи Целева група
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Пълната версия на съвместния анализ, 
регионалните проучвания, информа-
ционните брошури и регионалните пла-
нове за действие може да откриете на:

https://www.interregeurope.eu/lastmile

 
THE REGIONAL FRAMEWORK CONDITIONS  
AND BARRIERS OF FLEXIBLE TRANSPORT  

IN THE PROJECT PARTNER REGIONS  

       Editor:

 
“LAST MILE – SUSTAINABLE MOBILITY  
FOR LAST MILE IN TOURISM REGIONS.  

SYNTHESIS”

       Editor:

 
 

“GOOD PRACTICE EVALUATION”  

       Editor:

 
“STATE-OF-THE-ART OF REGIONAL PUBLIC 
TRANSPORT SYSTEMS AND PARTICULARLY 

FLEXIBLE SYSTEMS”

       Editor:

JOINT ANALYSIS 1

SYNTHESIS

JOINT ANALYSIS 3

JOINT ANALYSIS 2

УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ ЗА ПОСЛЕДНАТА  
МИЛЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ

Туризмът предизвиква около 8% от глобалните емисии на парникови газове, като 
транспортът има основен принос. Освен авиацията, автомобилите все още до-
минират в туристическата мобилност. Един от факторите, определящи избора на 
транспорт, е наличието на устойчива мобилност за последния участък от пътува-
нето, т.е. от транспортните възли / регионалните жп гари до крайната дестинация 
(„последната миля“).

Проектът LAST MILE има за цел да намери иновативни и гъвкави решения за устойчи-
ва регионална мобилност, като например системи за повикване / набиране при по-
искване, споделяне на автомобили и велосипеди или сезонен транспорт. Водени от 
Агенцията по околна среда Австрия, партньори от шест европейски държави обмени-
ха опит по отношение на гъвкавия транспорт и разработиха регионални планове за 
действие с препоръки за нови политики.

Всички региони - партньори показаха добри примери за успешни гъвкави решения 
за мобилност за последната миля. Много от тях са резултат от инициативи отдолу на-
горе, адаптиране на оперативните модели към нуждите и очакванията на жителите 
и други целеви групи. Често обаче са необходими широки компромиси поради недос-
татъчна регулация и липса на организационна и финансова подкрепа. Организатори-
те на транспорт обикновено нямат опит с интегрирането на гъвкавостта в системите  
за обществен транспорт.

За да се приложи гъвкавост, са необходими подходящи законодателни и финансови 
рамки. Гъвкавите услуги също трябва да бъдат разгледани в стратегическите доку-
менти на регионално и местно ниво, напр. ПУГМ. Повишаването на осведомеността 
и участието на заинтересованите страни са от съществено значение за успеха.

More information about LAST MILE: www.interregeurope.eu/lastmile
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Всеки регион си сътрудничи с местна група от заинтересовани лица, които са включени в интеррегионалния обмен.

Партньори по проекта LAST MILE:
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