
 
 

 
 
 
 
Повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и 
Източна Европа до 2020 г. (Мobile2020) 
 
 
 
Цел на проекта:  

Общата цел на проекта е да позволи заинтересованите страни да повишат 
използването на велосипеди за придвижване в малките и средно големи градове на 
Централна и Източна Европа до 2020 г. По този начин бъдат редуцираи въглеродни 
емисии и ще се постигне подобрена среда на живот. 

Проектът ще информира и обучи заинтересованите страни по отношение на ключови 
фактори, свързани със създаването на благоприятна среда за придвижване с 
велосипеди. Съвместно с местните власти ще се насърчават инвестиции и практики, 
които да доведат до промяна в навиците на придвижване на хората в градовете в 
природосъобразна посока.   
 
Продължителност: 3 години (2011 - 2014) 
 
Организации, които изпълняват проекта: 

• Водеща организация Балтийски екологичен форум (BEF) - Германия 

• Експертни организации: ISOE - Германия, Технологичен университет - Хамбург,  

• Мултиплициращи организации: BEF - Естония, BEF - Латвия, Регионален 
екологичен център за Централна и източна Европа (REC) – за държавите 
Унгария, Полша, Чехия, Словения, Словакия, Хърватска, България и Румъния.  

 
Дейности 

Работен пакет 1 – Управление на проекта 

• Координация, финансово и административно управление на мулти-националния 
проект, отчитане и мониторинг според изискванията на финансиращата 
програма 

Работен пакет 2 – Създаване на мрежа от заинтересованите страни 

• Инвентаризация на заинтересованите страни във всяка държава включена в 
проекта, които могат да имат значителен принос в насърчаването на 
придвижване с велосипед. 

• Преглед и сравнение на нормативната база във връзка с насърчаването на 
велосипедизма като нисковъглеродна алтернатива за транспорт, политиките и 
практиките във всяка държава 

• Създаване на национални работни групи по темета във всяка държава. 

• Издаване на „Велосипедни жълти страници” във всяка държава. 

• Подпомагане на международното сътрудничество и комуникация между 
заинтересованите страни  

Работен пакет 3 - Изграждане на капацитет и обмен на опит между организациите 
изпълняващи проекта 

• Проучване на добрите практики в страните по проекта; 



• Подготовка на наръчник, който обхваща темите: Стратегии и интегрирано 
планиране на териториалното устройство и транспорт; Планиране на 
велосипедна инфраструктура; Неструктурни мерки и услуги в подкрепа на 
велосипедизма; Комуникация и промяна на поведението на гражданите. 

• Обучение и подготовка на служителите на партньорските организации 
отношение на предизвикателствата и практиките за въвеждане на 
велосипедния транспорт – серия от 4 обучителни семинара. 

Работен пакет 4 - Изграждане на капацитет и обмен на опит с местните власти  

• Серия от национални тематични семинари с участие на вземащите решения на 
местно ниво/ отговорни за планирането на велосипедна инфраструктура и 
политики за насърчаване (включително практически задачи по планирането на 
велосипедна инфраструктура, подобрения в градската среда, меки мерки); 

• Обменни посещения в други страни-членки на ЕС (Холандия и Германия) на 
избрани представители на местните власти в страните обхванати от проекта. 
Споделяне на опит и добри практики;  

• Техническа и експертна подкрепа за развитието на велосипедната 
инфраструктура и демонстрационни/ последващи дейности.   

Работен пакет 5 – Оценка и научени уроци 

• Оценка на ефективността на проекта, въздействието и устойчивостта 

• Оценка на възможното редуциране на въглеродни емисии от транспорта в 
обхванатите от проекта населени места 

• Финална конференция 

Работен пакет 6 – Информация и публичност 

• Информационни дейности и осигуряване на публичност на проекта чрез медии 
и националните мрежи; 

• Публични събития: Велосипеден тур и и присъждане на приз за „Най-активна 
община в подкрепата за велосипедния транспорт” 

• Изготвяне на серия от кратки филми. 

 
 
Очаквани резултати 

• Преглед на основните заинтересовани страни и база данни с адреси и контакти; 

• Създадени работни групи във всяка страна и проведени дискусии по 
проблемите на придвижването с велосипеди; 

• Създадени контакти и партньорски връзки между заинтересованите страни 

• Семинари за подобряване на капацитета, включително подготвени обучителни 
и мултимедийни материали 

• Ръководства за повишаване на капацитета (публикации) 

• Преставители на 350 населени места от Централна и Източна Европа 
участвали в семинарите и учебните посещения.   

• Изготвено изчерпателно ръководство за планиране на мерки за насърчаване 
използването на велосипеди (изготвено за всяка страна на съответния език) 

• Доклад и публикации на добрите практики 

• Награда за общината с най-добри резултати по въвеждането на велосипеди 
като транспортно средство 



• Интернет страница 

• Информационни материали 

• Честване на Европейската седмица на мобилността в държавите по проекта 

 

 

 

За контакти: 
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа  
Клон България 
Адрес: ул. "Цар Симеон" № 42, вх. A, ап. 2, 1202 - София 
Тел.: 02 983 4817,  
Факс: 02 983 5217,  
e-mail: rec-bulgaria@rec.org,  
web: www.rec.bg  

 


