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Настоящият памфлет съдържа препоръки, формулирани в 
резултат от процеса на консултации, започнал през 2013 г. като 
една от дейностите по линия на европейския проект  
„Мобилност – парадигма на европейското гражданство”, 
реализиран благодарение на приноса на Европейската комисия 
и популяризиран от Европейската мрежа на италианските НПО 
Cittadinanzattiva - Активна гражданска мрежа в 8 държави:  
България, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Сърбия, 
Словакия и Испания.  
 
Интервюирани са над  4,000 европейски граждани от 299 
градове чрез попълване на въпросник с 42 препоръки относно 
ползването на велосипеди (3 варианта), ползването на местен 
обществен транспорт  (21), споделянето на автомобили  (3) 
частните МПС-та (12) и общите намеси във връзка с 
мобилността. (3). 
 
Респондентите бяха помолени да посочат  доколко важни са 
последващите действия от гледна точка на техните коментари  
(висока, средна, ниска степен на важност).  
 
18 от 42 проекто-препоръки показват  висок приоритет – средно 
над 50%  и те са представени под формата на  граждански  
предложения в таблицата по-долу . 

 
18 Граждански препоръки  % Сектор Устойчивост 

1. Въвеждане/повишаване на отстъпките и 
данъчните облекчения за билети за 
обществения транспорт  (напр. 
приспадане на разходите) 

67% 
Местен 
обществен 
транспорт  

Икономическа 
устойчивост  

2. повече улеснения за уязвимите слоеве 
на населението (напр. студенти, 
възрастни, безработни и др. ) 

67% 
Местен 
обществен 
транспорт  

Икономическа 
устойчивост  

3. Премахване на бариерите, които 
пречат на достъпа на пътници с 

65% 
Местен 
обществен 

Права & 
задължения 
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намалена мобилност /увреждания транспорт 

4. Подобряване на градската 
инфраструктура  (напр. повече 
велосипедни алеи и др. ) 

65% 
Използване 
на 
велосипеди  

Социална 
устойчивост  
(Достъпност ) 

5. Въвеждане на данъчни облекчения за 
купувачите на МПС  

62% 
Частни 
МПС 

Икономическа 
устойчивост  

6. Разширяване на инфраструктурата за 
МПС - по-малко вредни за околната 
среда  (станции за зареждане на 
електрически автомобили, специални 
места за паркиране и др. ) 

60% 
Частни 
МПС 

Устойчивост 
на околната 
среда 

7. Улесняване на използването на 
велосипеди в комбинация с други 
превозни средства  (напр. паркинг за 
велосипеди в близост до железопътни 
гари, метро и т.н.) 

60% 
Използване 
на 
велосипед 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност ) 

8. Въвеждане/разширяване на картите за 
пътуване  (напр. един и същи билет за 
използване на няколко различни 
транспортни средства), както и 
увеличаване на срока на валидност  

60% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Икономическа 
устойчивост 

9. Подобряване връзката между станциите 
и други транспортни опции 

59% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност ) 

10. Въвеждане на данъчни облекчения за 
производителите с цел намаляване на 
цената при покупко-продажба 

59% 
Частни 
МПС 

Икономическа 
устойчивост 

11. Възможност за купуване на билет на 
борда без оскъпяване 

57% 
 

Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност ) 

12. Увеличаване на зоните за паркиране и 
продължаване на пътуването с 
велосипед 

56% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност 

13. Инвестиране в най-съвременни 
превозни средства  

54% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност 

14. Увеличаване на честотата на 
обслужване  

53% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност 

15. Насърчаване използването на 
технологии за интелигентно управление 
на движението и подобряване на 
пътната безопасност  

53% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност 
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16. Осигуряване на по-голяма сигурност в 
превозните средства (напр. използване 
на системи за видеонаблюдение) 

52% 
Местен 
обществен 
транспорт 

Социална 
устойчивост  
(Достъпност 

17. Прилагане на отстъпки от 
допълнителните разходи (напр. данък 
МПС, застраховане и др. ) 

52% 
Частни 
МПС 

Икономическа 
устойчивост 

18. Разпространяване на образователни 
програми за безопасни и по-малко 
вредни за околната среда начини на 
шофиране с цел намаляване на пътните 
инциденти шума и замърсяването на 
околната среда. 

51% 
Частни 
МПС 

Права & 
задължения 

 
 
От получените отговори става ясно какви са потребностите на 
европейските граждани и какви са техните искания към 
институциите и заинтересованите страни:  
 

 Първо, подобряване на обществения транспорт: три от 
четирите препоръки с най-висок консенсус ( 65% и 
повече) касаят обществения транспорт и една –  
увеличаването на   използването на велосипеди.  

 

 Общо 11 от  18 граждански препоръки са фокусирани 
върху обществения транспорт, 5 – върху частните 
превозни средства и 2 – върху използването на 
велосипеди.  

 

 Положително е това, че в тях проличава силно чувство на 
солидарност, тъй като стремежът в първите три е да се 
подпомогне допълнително достъпът до обществен 
транспорт на икономически/социално най-уязвимите 
граждани или гражданите с намалена мобилност в 
сравнение с това, което вече се прави в това отношение.    
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 За да бъдем в състояние да ползваме велосипед в града 
е необходимо да подобрим инфрактустурата, като 
започнем с велосипедни алеи.  

 

 Заслужава да се отбележи липсата на индикации, 
касаещи поделянето на автомобили (което ясно показва, 
че повечето граждани не го възприемат като първа 
опция при избор, а в някои случаи те дори не подозират 
за съществуването на тази опция), както и общите 
намеси, които могат да повлияят на системата за 
мобилност като цяло (напр. по-голяма конкуренция 
между операторите в сектора, планове за намаляване на 
движението и т.н... ). В този случай това вероятно е 
отражение на определени трудности при 
формулирането на проблема с мобилността в контекста 
на планирането в по-широк смисъл, фокусирано върху 
подобряването на качеството на живота в градовете.  

 

 Като част от индивидуалните аспекти на темата 
мобилност, Препоръките показват силна необходимост 
за социална устойчивост, свързана с подобряването на 
достъпа: 7 от 18-те препоръки обръщат внимание на 
този въпрос. 
 

 Вторият най-важен въпрос касае икономическата 
устойчивост и е застъпен в 6 Препоръки – до голяма 
степен очаквано развитие, като се има предвид 
икономическата криза, която в момента е обхванала 
много европейски държави. 
 

 Две Препоръки засягат въпроса за правата и 
задълженията: от една страна те призовават за реалното 
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упражняване на правото на мобилност за хора с 
увреждания и по-конкретно за намаляването на 
физическите бариери; от друга страна те призовават 
хората да признаят своите задължения като граждани и 
да дадат висок приоритет на безопасното и екологично 
шофиране. 

 

 Две Препоръки са фокусирани върху удобството: обръща 
се внимание на съществени подобрения в обществения 
транспорт по отношение на комфорта и безопасността в 
превозните средства. 
 

 Гражданската препоръка, фокусирана върху 
екологичната устойчивост, има ясно тълкуване: вече 
отминава времето за даване на облекчения за 
ограничаване на употребата на замърсяващи околната 
среда видове транспорт (напр. ограничаване на трафика 
чрез редуване на дните за движение на автомобили с 
четни и нечетни регистрационни номера или 
разрешаване на придвижване пеша през неделните 
дни).  Вместо това трябва да инвестираме в 
инфраструктура за употреба на по-малко замърсяващи 
автомобили. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕI 

Какво ни казват тези препоръки? 
 
На първо място, че европейските граждани са добре 
осведомени: 

 Че в сферата на транспорта няма магическа пръчка, която да 
ни помогне да посрещнем всички свои нужди и че 
наличните ресурси са ограничени.  Това е важна начална 
точка, защото ни помага да подходим към тези въпроси със 
здравословен реализъм, отчитащ отговорностите и 
трудностите, пред които са изправени всички ангажирани 
страни; 

 Че всички ние, не само регулярните пътници, трябва да 
дадем своя принос за решаване на индивидуалните и общи 
нужди за мобилност, обществени и частни; 

 За сложността на мобилността, тъй като има връзка между: 
o Обществените услуги, към които се прилагат 

определени правила и отговорности, и пазара, който 
е ръководен от други правила; 

o Общата и индивидуалната мобилност; 
o Обществените и частните действащи лица; 
o Местните/регионалните/националните/международ

ните измерения, както и краткосрочните и 
дългосрочни нужди на сегашните и бъдещите 
поколения, които трудно могат да бъдат предвидени 
в настоящия момент; 

 За мобилността като средство, което да ни кара да се 
чувстваме европейски граждани. 

 
И на второ място, че трябва да действаме на базата на това, 
което вече имаме: 

 Повечето граждански препоръки искат систематизиране на 
това, което в момента е накъсано и инцидентно.  
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Съществуват евтини решения, които могат да решат 
разнообразните нужди за мобилност и това, че тези 
решения не се прилагат е доста смущаващо.  Мобилността 
на много европейски граждани ще се подобри като се 
внедрят вече изпробвани решения.  Не е изненада, че 
прилагането на повечето граждански препоръки изисква в 
по-голяма степен воля те да бъдат осъществени, а не 
толкова инвестиции в тях; 

 Познаването на ситуацията, която гражданите изживяват 
веки един ден, не съвпада със знанието за това, което е 
постигнато или се извършва в момента с помощта на 
европейските институции; 

 Наскоро приети Директиви засилват законовите условия за 
по-голяма защита на правата на гражданите, но все още е 
необходимо да бъдат засилени инструментите за защита и 
едновременно с това да се дава информация на гражданите 
чрез: 

 На международни летища, жп-гари и на основни точки на 
прекачване; 

 С популяризиране на свободното приложение за 
смартфони, разработено от Европейската комисия за 
въздушния и железопътния транспорт, което може да 
бъде използвано също така за автобусния, речен и 
морски транспорт.; 

 Ангажиране на гражданското общество за достигане до 
граждани, до които трудно може да се стигне, поради 
това, че те не знаят как да използват новите технологии 
или социални медии; 

 Използване на извънсъдебни процедури като бърз и 
икономичен начин за разрешаване на малки спорове в 
областта на транспорта; 

 Създаване на консултативни центрове и центрове за 
закрила на основни точки за прекачване с голям 
пътникопоток. 
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Бихме искали тази работа да бъде третирана като 
конструктивно допълнение към препоръките на асоциации и 
граждани, изпратени на вниманието на ръководителите на 
институции на местно, национално и европейско ниво, както и 
на различните заинтересовани лица, които работят активно за 
постигане на устойчива мобилност в съответствие с очакванията 
на гражданите. 

 






