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Политиката на ЕС за градска мобилност 

Бялата книга за транспорта 2011 г.: 

• Цел: Екологично чист градски транспорт и пътуване 

 до работа 

• Измерими показатели: 

1. намаляване наполовина на колите, използващи 

конвенционални горива в градския транспорт до 

2030 г. 

2. поетапното им изтегляне от употреба до 2050 г. 

3. постигане на практически свободна от въглероден 

двуокис градска логистика в големите градове до 

2030 г. 

• Инструменти: 

1. Планове за градска мобилност 

2. Таксуване на ползването и ограничаване на достъпа 

3. Наблюдение и управление на потоците 

4. Градска логистика с нулеви емисии – интегриран 

подход 



СИВИТАС – същност и история 

CIVITAS е инициатива на ЕК и е абревиатура от 

CIty-VITAlity-Sustainability, т.е. град – жизненост– 

устойчивост 

 

Инициативата се базира на идеята за по-чист и по-

добър транспорт в градовете  

 

СИВИТАС е инициативата ЕС за подкрепа и оценка 

изпълнението на интегрирани, устойчиви и 

енергийно ефективни стратегии за транспорта в 

европейските градове, чрез които да се постигне 

съществена промяна за повишаване качеството на 

живота на европейските граждани 



СИВИТАС – същност и история 

Цели: 

• Мерки насочени към устойчив, екологично чист и 

енергийно ефективен транспорт в градовете 

• Интегрирани технологии и стратегически мерки 

• Натрупване на критична маса и пазари за 

иновации 

 

Ключови елементи: 

• Мрежа от градове за градовете 

• Публично частно партньорство 

• Политически ангажимент 

• Живи „лаборатории“ 

 



СИВИТАС – същност и история 

• 58 града 

• 22 страни 

• Над 52 млн.  жители 

• 19 проекта 

• общ бюджет:250 млн. 

• 180 млн. от   ЕК 

 



СИВИТАС – същност и история 

Форум СИВИТАС 

200 града 

31 страни 

68 млн. души 



СИВИТАС – тематични категории мерки 

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ГОРИВА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 



СИВИТАС – тематични категории мерки 

СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРСЕНЕТО 

УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНОСТТА 



СИВИТАС – тематични категории мерки 

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ 

НАЧИН НА ЖИВОТ, НЕЗАВИСЕЩ ОТ ЛЕКИТЕ КОЛИ 



СИВИТАС – тематични категории мерки 

ТРАНСПОРТНА ТЕЛЕМАТИКА 



Проектът СИВИТАС РЕНЕСАНС 



Проектът СИВИТАС РЕНЕСАНС 

Проектът СИВИТАС РЕНЕСАНС се стреми да 

покаже, че новите и иновативни транспортни решения 

могат да улеснят мобилността, икономическия растеж 

и екологичната устойчивост, като същевременно 

защитават ценната структура на историческите 

градове. 

По-екологично чистият градски транспорт в 

историческите градове ще спомогне за запазване на 

традициите, културата и архитектурното наследство, 

от които до голяма степен зависят местната 

икономика и социалното развитие. 

Ключов резултат от прилагането на проекта е 

разработването и утвърждаването на нови 

транспортни решения и най-добри практики, които да 

вдъхновят историческите градове в цяла Европа да 

подобрят съществуващите услуги и да направят 

обществения транспорт по-привлекателен.  



Проектът СИВИТАС РЕНЕСАНС 

Общо 41 мерки от осемте тематични категории с общ 

бюджет от 24.3 млн. евро, от които 14.7 принос от ЕК 



Горна Оряховица в СИВИТАС РЕНЕСАНС 

• Първият български град в СИВИТАС и 

най-малкият в консорциума 

• Опит в проекти, финансирани от ЕС, 

но не и в колаборативни  и такива за 

градски транспорт 

• Превенция вместо корекция! 

Основни цели: 

• Проучване и ползване на опита на другите CIVITAS 
градове 

• Изготвяне на стратегически документ за градска 
мобилност и план за действие 

• Частични тестове по заложените в плана дългосрочни 
действия и 

• Разпространяване на придобития опит сред други 
български и европейски градове 



Горна Оряховица в СИВИТАС РЕНЕСАНС 

Фази на изпълнение и финансиране: 

2008-2010: Проучване и развитие 75% 

2010-2011: Тестово внедряване  50% 

2011-2012: Оценка и разпространение 100% 

2008-2012: Управление, обучение 100% 

Партньори на Община Горна Оряховица: 

Янтра транспорт  

БДЖ, поделение Пътнически превози ГО 

Летище Горна Оряховица 

Институт по транспорт и комуникации  



Горна Оряховица в СИВИТАС РЕНЕСАНС 

М 1.4 Екологично чисти горива и превозни 

средства: конвертиране двигателите на 5 

автобуса на масовия обществен транспорт за 

алтернативно гориво 

М 3.5 Управление на търсенето на транспорт: 

набор от дейности и малки тестове за 

намаляване вредното въздействие на 

товарния трафик, оптимизация организацията 

на движението и транспортното обслужване 

на населението, повишаване безопасността и 

намаляване на вредните емисии 

М 4.4 План за устойчива градска мобилност: 

разработен и приет от ОбС дългосрочна 

стратегия за устойчиво развитие на 

транспорта и план за действие за първите 2 

години  



Отклоняване на тежкия товарен трафик 

 

Пред-проектно проучване 

и АРП за изграждане на 

липсващ участък от 

обходен път, предадено на 

АПИ 



Реорганизация и реконструкция на кръстовища 

 



Оптимизация организацията на движение и 

паркиране, кампания Безопасност за нашите 

деца 



Основни резултати  

• СИВИТАС даде на Горна Оряховица шанс да повлияе 

превантивно върху транспортното поведение на 

населението, вместо да се опитва да промени вече 

усложнена транспортна и пътна обстановка. 

• Дългосрочната Стратегия за устойчиво планиране на 

транспорта в града осигурява база за по-нататъшни 

действия, надвишаващи продължителността на проекта 

СИВИТАС Плюс 

• СИВИТАС подпомогна и улесни подготовката на важни 

инфраструктурни проекти 

• СИВИТАС допълва усилията на Общинския съвет за 

подобряване качеството на живот на гражданите на 

Горна Оряховица 

Над 20 града в България и много повече в Европа, 

сходни по размер, характеристики и проблеми, могат да 

се възползват от опита на Горна Оряховица в CIVITAS. 

Направените изводи са най-ценният капитал, който 

остава след приключването на проекта! 



Бъдещи перспективи 

Горна Оряховица: 

• Реконструкция на още две кръстовища 

• Изграждане на обходен път 

• Поетапно разширение на зоната със забрана за 

паркиране и въвеждане на платено паркиране в 

ЦГЧ 

Инициативата СИВИТАС - ЕК се ангажира: 

• Да направи така че градовете да работят по-добре 

с помощта на нови политики и технологии 

• Да развие следваща програма СИВИТАС за 

финансиране в градовете на изследователски 

проекти за градска мобилност 

 

СИВИТАС Плюс II (2012 – 2016) 



Информация за СИВИТАС и РЕНЕСАНС 

На www.civitas.eu  

• Получавате информация за дейностите на 

демонстрационните градове СИВИТАС и 

новини от Комисията 

• Научавате и се записвате за участие в 

предстоящи СИВИТАС събития 

• Абонирате се за електронен бюлетин 

СИВИТАС 

• Научавате повече за изпълнените мерки по 

СИВИТАС I и II и за тези по СИВИТАС Плюс 

• Научите повече за СИВИТАС градовете, 

Форума, Фонда и националните мрежи 

• Намирате и се свързвате с хора, ангажирани 

със СИВИТАС 

http://www.civitas-renaissance.eu/ 

Координатор на проекта 

Леонардо Налдини 

l.naldini@comune.perugia.it 

Община Горна Оряховица 

http://www.g-oryahovitsa.org/ 

ИТК 

http://www.itcbg.eu/ 


