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Резюме 
Настоящото проучване разглежда взаимодействието между плановете за 
интегриран градски транспорт (планове за устойчива градска мобилност/ 
за устойчив градски транспорт или ПУГМ/ПУГТ) и политиката на 
сближаване на Европейския съюз. След обсъждане на концепцията за 
ПУГМ и ролята на транспорта/градския транспорт в политиката на 
сближаване връзката между планирането на интегриран градски 
транспорт и финансирането на транспортни политики/проекти по 
политиката на сближаване се анализира в осем конкретни случая. 
Накрая, в проучването се отправят препоръки за политиката, 
включително във връзка с предложенията за реформа на политиката на 
сближаване от 2011 г. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Контекст 

Европейската политика на сближаване изпълнява важна роля за подобряването на 
конкурентната позиция както на Съюза като цяло, така и по-специално на най-
слаборазвитите сред неговите общо 271 региона. Чрез структурните фондове 
(Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ)) и Кохезионния фонд ЕС инвестира в хиляди проекти в различни стопански 
сектори, с които се решават културни и социални проблеми във всички региони на 
Европа. За финансовия период 2007—2013 г. общият бюджет от 347 млрд. евро 
представлява единственият най-голям източник на финансова подкрепа на равнище ЕС 
за инвестиции в областта на растежа и създаването на работни места. Инструментите, 
използвани за насочване на средствата към заявителите, познати като оперативни 
програми, се подготвят от държавите членки и се одобряват от Европейската комисия. 
 
Около една четвърт от тези 347 млрд. евро (цялото финансиране по политиката на 
сближаване) се отпускат за транспорт. Само 2,3 % от тази сума е отпусната за 
специални проекти за градски транспорт. Въпреки това близо 70 % от европейското 
население живее в градски райони и този дял постоянно нараства. По оперативните 
програми за проекти за градски транспорт са отпуснати общо 8,1 млрд. евро . 
Обикновено всяка оперативна програма се подпомага от един-единствен фонд, т.е. от 
един от структурните фондове или от Кохезионния фонд. Оперативните програми се 
управляват от национални министерства, регионални органи и местни съвети, 
назначени от съответната държава членка да действат като управляващи органи (УО) 
за дадена оперативна програма . 
 
Освен стандартните оперативни програми, свързани с политиката на сближаване, 
съществуват и специфични инструменти за подкрепа, финансирани отчасти от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Пет от тези инструменти следва да бъдат 
споменати във връзка с финансирането на проекти за градска мобилност: JASPERS 
(Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) осигурява 
техническа помощ за висококачествени големи инфраструктурни проекти за 12-те нови 
държави членки; JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в 
градските райони) подкрепя селищното развитие и възстановяване; ETC (Европейско 
териториално сътрудничество) се свързва често с програмата INTERREG IVC, която 
подпомага регионалните и градските мрежи чрез споделяне на най-добри практики; 
URBACT II е програма за обмен и обучение, насърчаваща интегрирано устойчиво 
градоустройство; и ЕСПОН (Европейската мрежа за наблюдение на териториалното 
развитие и сближаването) подкрепя разработването на политики в областта на 
териториалното сближаване. 
 
Бялата книга за транспорта (Европейска комисия, 2011 г.) предлага да се проучи 
възможността за европейска мрежа за подкрепа за постепенното въвеждане на 
планове за градска мобилност в европейските градове. Така вниманието ясно се 
насочва към взаимодействието между политиката на сближаване и проектите за 
устойчив градски транспорт. Освен това в Бялата книга се споменава и концепцията за 
планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) или планове за устойчив градски 
транспорт (ПУГТ), които са инструменти за цялостно планиране, предназначени да 
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обхванат всички видове транспорт в градовете и техните околности. Важността на 
концепцията за ПУГМ вече е била подчертавана в два предишни документа на ЕС — 
Зелена книга, озаглавена „Към нова култура за градска мобилност“, (Европейска 
комисия, 2007 г.), и План за действие за градска мобилност (Европейска комисия, 
2009 г.). 
 
Цели и дейности 

Целта на настоящото проучване е да осигури ясно разбиране на концепцията и статута 
на градските райони, градската мобилност и ПУГМ (или ПУГТ) в Европа. То анализира и 
връзката между политиката на сближаване и ПУГМ. 
 
Проучването има двойна методологична основа: първо е направен преглед на най-
важните публикувани документи, а след това са разгледани осем конкретни случая, 
които разкриват възможна връзка между оперативните програми и ПУГМ. Всъщност 
само две трети от идентифицираните проекти по оперативните програми официално са 
част от план за устойчива градска мобилност или равностоен план за развитие на 
транспорта. Осемте конкретни случая са от четири региона по цел „Сближаване“: 

 Клуж-Напока (Румъния), 

 Хале (Германия),  

 Краков (Полша) и 

 Талин (Естония);  

 
три региона по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“: 

 Барселона (Испания), 

 Ливърпул (Обединеното кралство) и 

 Рен (Франция);  

 
и един трансграничен регион по цел „Европейско териториално сътрудничество“:  

 Страсбург/Кел (Франция/Германия).  

 
Констатации и препоръки 

В документите, свързани с ПУГМ, се определят няколко критерия, които 
характеризират тези планове. Настоящото проучване показва, че едва няколко от 
разгледаните планове изпълняват всички критерии. Като цяло проучването показва, че 
връзката между инструментите на политиката на сближаване на ЕС и планирането на 
местната или регионалната градска мобилност се различава значително в 
анализираните случаи. Там, където не съществува реален ПУГМ, оперативната 
програма често финансира транспортна инфраструктура вместо мерки за управление 
на трафика (Хале, Талин). От друга страна, проектите за устойчива градска мобилност 
изпълняват важна роля в оперативните програми за Ливърпул и Краков, макар 
формално те да не са част от плана за градска мобилност. 
 
Освен това примерът на Ливърпул показва предимството на подхода „отдолу нагоре“ 
при изпълнение на оперативните програми: местните заинтересовани страни внасят 
конкретни проекти, които се оценяват спрямо приоритетите на оперативната програма. 
И все пак, предвид комплексната система за подпомагане, която гарантира гъвкавост 
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при посрещане на нуждите на региона, за потенциалните бенефициери често е трудно 
да възприемат и разберат тези условия, както и взаимодействието между различните 
форми на финансова подкрепа.  
 
Местните органите по планиране на транспорта често не са запознати с вариантите за 
финансиране, налични по оперативната програма, и следователно не я вземат предвид 
при изготвянето на план за (устойчив) градски транспорт. Причината за това изглежда 
са различията в географския обхват: оперативните програми са насочени към 
регионално или национално развитие, докато местните планове се занимават с 
градските условия. 
 

Поради това се препоръчва предприемане на стъпки за повишаване на осведомеността 
сред специалистите по планиране на градска инфраструктура относно оперативните 
програми, в чийто обхват попадат техните общини, и създаване на органи за връзка 
между съответните оперативни програми, т.е. програмите, насочени към постигане на 
градоустройствените цели, и потенциални нови ПУГМ. Това включва: 

 осигуряване на изчерпателна и в същото време конкретна информация за 
потенциални бенефициери; 

 създаване на практика за обмен между управляващия орган и 
транспортните органи и настоящи/потенциални бенефициери, например чрез 
провеждане на редовни „кръгли маси“; 

 превръщане на създаването на ПУГМ в условие за финансиране на мерки 
за градски транспорт по дадена оперативна програма; 

 издаване на насоки относно елементите и прилагането на ПУГМ, като се 
отчитат принципът на субсидиарност и правомощията за планиране на 
общините; 

 насочване на вниманието към бъдещата тенденция за потенциално 
намаляване на населението, което се очаква в много, макар не във всички 
региони, при вземане на решения относно основната насоченост и 
приоритетните оси на (нови) оперативни програми, тъй като такова развитие би 
променило нуждите на региона, свързани с мобилността. 

 
Освен това доброто управление изпълнява основна роля при създаването както на 
оперативните програми, така и на ПУГМ. Това означава, наред с другото, че 
потенциалните бенефициери не трябва да възприемат изискванията за управление, 
отчитане и одит при получаване на финансиране като бюрократична пречка. 
Следователно, за да се подобрят управлението и сътрудничеството между 
съществуващите оперативни програми и ръководителите на ПУГМ, се препоръчва: 
 

 да има изискване за координация между управляващия орган и ръководителите 
на ПУГМ, дори ако няма очевидна връзка между транспортните проекти по 
оперативната програма и градската мобилност; 

 да се създаде институционална рамка за насърчаване на комуникацията между 
управляващите органи и ръководителите на ПУГМ. Възможен вариант може да 
бъде създаването на национално звено за контакт за ПУГМ, което в такъв 
случай следва да бъде информирано за оперативните програми в съответната 
държава и да препраща тази информация до специалистите по ПУГМ; 
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 всеки проект по оперативна програма, който засяга по някакъв начин градския 
транспорт, да бъде включен в ПУГМ, така че той да стане по-всеобхватен и 
ефективен; 

 да се направи оценка на възможностите за опростяване на административните 
правила при кандидатстване за финансиране по оперативна програма или за 
обучение на транспортните органи и потенциалните бенефициери, което да 
спомогне за преодоляване на пречките, произтичащи от реална или 
предполагаема бюрокрация. 

 
От настоящото проучване могат да бъдат направени три важни извода по отношение 
на укрепването на връзката между политиката на сближаване, реализирана по 
оперативните програми, и устойчивата градска мобилност. Първо, оперативната 
програма следва да определи въпроси от стратегическо и голямо значение, тъй като 
нейният географски обхват е по-широк (т.е. обхваща държава или регион) и може да 
вземе под внимание по-мащабни регионални аспекти, включващи околностите на 
даден градски район, за който следва да се създаде ПУГМ.  
 
Второ, реалните проекти за градска мобилност трябва да се разработят на местно 
равнище „отдолу нагоре“ въз основа на стриктен комплексен подход, ориентиран към 
широко участие. Начинът, по който тези проекти отговарят на стратегическите цели и 
на идентифицираните значими проблеми, трябва да бъде обсъден от участниците на 
двете равнища, т.е. от управляващия орган за оперативната програма и от органа по 
планирането, отговорен за ПУГМ.  
 
Така стигаме до третия извод: важно е да се установи и улесни комуникацията между 
управляващите и планиращите органи, съответно на оперативната програма и на 
ПУГМ. Разгледаните случаи извеждат на преден план редица успешни варианти за 
комуникация. Един стратегически подход, който може винаги да бъде приложен, е 
създаването на орган (например координационен съвет), чиито членове включват 
представители на управляващите и планиращите органи и на бенефициерите на 
оперативната програма и на ПУГМ. В други случаи институционални структури, 
съществуващи преди установяването на оперативната програма и/или на ПУГМ, 
успяват да улеснят комуникацията. Например, там където обменът между общинските 
и регионалните органи съществува от дълго време, лесно могат да се създадат 
специални работни групи за справяне с нововъзникващи въпроси, които изискват 
сътрудничество между оперативната програма и ръководителя на ПУГМ. И накрая, 
сътрудничеството може да бъде организирано и от лица, ангажирани едновременно в 
оперативната програма и в ПУГМ. 


