
 

 

 

 

 

 

  

16 – 22 септември 2014 

НАШИТЕ УЛИЦИ, НАШИЯТ 

ИЗБОР 

 
 ЕВРОПЕЙСКА  
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Градовете са машини за живеене и ние всички трябва да потърсим начин да ги 
пригодим за нас - хората. За това тази година Седмицата на мобилността набляга 
на това как да направим градовете годни за живот с пространства за хората. Като 
отваряме улиците и обществените пространства за пешеходство и колоездене, ние 
се връщаме обратно към човешките измерения. Това са нашите улици – така, че те 
трябва да бъдат нашия избор! 

 

Янез Поточник, Комисар по околната среда 

 
Нашите улици, нашият избор 

През по-голямата част от миналия век, градските райони в Европа 
са били оформяни по начин, по който да улеснят колите, често за 
сметка на останалите форми на транспорт. В резултат на 
доминацията на частните превозни средства, нашите градове 
стават все по-натоварени, замърсени и шумни, както и все по-
малко приятни и здравословни.  
Европейската седмица на мобилността 2014 има за цел да направи 
преоценка на начина, по който мислим за градското пространство 
и да проучи връзката между употребата на земята и качеството на 
живот. Тази година мотото "Нашите улици, нашият избор“ 
насърчава хората да създадат град, в който те искат да живеят.  
В световен мащаб, е налице нарастващо движение за 
"възстановяване" на градските части. Примери за това са местата за 
паркиране, които се трансформират в мини паркове, улици, 
използвани за обществени събития, както и оживени улици, които 
се запълват с кафенета и се превръщат в места за хранене на 
открито. Накратко, тази година е посветена на дейностите свързани 
с преразпределяне и препроектиране на улиците и обществените 
пространства в полза на хората.  
Дали чрез развлекателни дейности или чрез подпомагане на 
устойчивите методите на придвижване и транспорт с ниско 
въздействие - като ходене и колоездене, публичните пространства 
могат да се превърнат в по-приятни и въздуха да стане по-чист.  
От най-малките населени места до  големите градове, всеки от нас 
се влияе от начина, по който използваме пространството и 
видовете транспорт, които сме приоритизирали. Заедно, местните 
власти и широката общественост могат да проектират градове, 
които поставят хората на първо място. 
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Как могат градовете да подобрят 
качеството на въздуха?  
 
 Като разработят план за устойчива 

градска мобилност; и имат предвид 
при градско планиране принципите 
на устойчивата мобилност; 

 Като забранят достъпа на превозни 
средства в определени зони; 

 Като вложат в нова инфраструктура за 
пешеходци и велосипедисти, 
включително велосипедни алеи 
отделени от трафика, пешеходни 
паркове и площади и уреди за 
паркиране на велосипеди; 

 Да прилагат мерки за намаляване на 
скоростта и шума от трафика; 

 Като поощряват служителите в 
обществените сгради да се 
придвижват пеша и с велосипед до 
работа, давайки пример на 
останалата част на жителите на града; 

 Като провеждат кампании и 
разработват проекти, които да 
осведомят местните жители и 
туристите за възможностите за  
разглеждане на града пеша или с 
велосипед, например чрез пешеходни 
турове или маршрути  със 
забележителности. 

Как могат гражданите да подобрят качеството на живота в града? 
 Като поемат ангажимент да променят или разнообразят начините си на 

придвижване – чрез използване на обществен транспорт, велосипед или 
придвижване пеша. 

 Да получат разрешение да използват обществените улици за общностни 
събития и фестивали, за да видят ползите от социализиране в 
заобикалящата ги градска среда. 

 Да се включат в клуб за “споделяне на автомобили”, за да се намалят 
разходите и емисиите, докато запазят правото и възможността за 
използване на кола при необходимост. 

 Да започнат диалог с местните власти за създаване на повече приятни 
пространства и маршрути за пешеходци и велосипедисти. 



Как може да участва местната власт? 

 Да се попълни регистрационната  форма на адрес   
http://www.mobilityweek.eu/registration/   

 Да се подпише Хартата на ЕМС. 
 

Какво трябва да направите: 
 Да организирате седмица с дейности на тема „Нашите улици, нашият избор“ 
 Да изпълнените поне една нова постоянна мярка, която да допринесе за модалния трансфер от лични автомобили към 

безопасни за околната среда други видове транспорт. 
o Да организирате събитието „В града без моята кола!“, т.е. да  определите една или няколко зони само за пешеходци, 

колоездачи и публичния транспорт за поне един ден. Това събитие по възможност да се проведе на 22 септември 
2014 г. 

Полезни публикации в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: 
www.mobilityweek.eu .  
 
Национален координатор за България: 

    

Тази година Европейската седмица на мобилността ни показва как нашата 
мобилност е от значение за нашето качество за живот. Европейската комисия е 
поела ангажимента да работи ръка за ръка с градовете за да подобри градския 
транспорт в Европа, например чрез скорошната Инициатива за градска мобилност, 
която цели градските пътувания да станат по-лесни и по-зелени. Европейската 
седмица на мобилността и кампанията за устойчива градска мобилност Do The 
Right Mix: Придвижвай се разумно ни напомнят, че ние можем да повлияем на 
нашите градове като избираме правилния транспорт при всяко пътуване. 

Сиим Калас, Комисар по транспорта 

Относно Европейската седмица на мобилността 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива 
градска  мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с 
политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на 
Европейската комисия. 

Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да 
окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за 
устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички 
алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „В града 
без моята кола!“, в което всички участващи градове определят няколко района, 
предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт през целия 
ден.  

От въвеждането й през 2002 г., влиянието на ЕСМ постепенно расте, както в Европа, 
така и по целия свят.  

Общо 8623 постоянни мерки са били въведени, сред които  най-много мерки 
фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на 
трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността 
относно устойчивото поведение на пътуване. През 2013 г. 1931 града от 47 страни 
официално са регистрирани за участие в кампанията. 

 

Награда за ЕСМ 

След всяка ежегодна кампания, 
участващите населени места от 
Европа се канят да кандидатстват за 
Европейска седмица на мобилността. 
Молбите се оценяват от независимо 
експертно жури и града-победител се 
обявява на престижна церемония по 
награждаване в Брюксел,  домакини 
на която са  комисарите по околна 
среда и транспорт.  
      

 

 

 

 

 
 
 
И победителят през 2013 г. е… 
Любляна! 
По време на ЕСМ словенската 
столица потвърди своя ангажимент 
към въвеждане на устойчива 
мобилност чрез ангажиране на 
широк кръг заинтересовани страни в 
транспортните дейности. Училища и 
детски градини взеха участие в над 
250 събития, насочени към 
повишаване на информираността на 
учениците относно качеството на 
въздуха и безопасния транспорт. По 
случай на Деня без автомобили, 
Любляна ограничи достъпа на 
автомобил до един от най-оживените 
булеварди в града. Същата тази зона 
сега ще бъде постепенно преработен 
като пешеходна зона. 

http://www.mobilityweek.eu/registration/
http://www.mobilityweek.eu/


Национален координатор на Европейската седмица на мобилността за 
България: 
 
Михаела Люцканова – старши експерт в дирекция „Политики по околната среда“, Министерство на 
околната среда и водите 
За контакт: e-mail: mlyutskanova@moew.government.bg, тел. 02 940 6373 

 

 


