
MoMa.BIZ: Зелени решения
за бизнес и индустриални зони

Комфорт и сигурност очакват в КЦМ от 
ведомствения транспорт

У п р а в л е н и е  н а  м о б и л н о с т т а  в 

б и з н е с  и  и н д у с т р и а л н и  з о н и 

Комбинатът за цветни метали  посреща първата 
си „Седмица на мобилността“ с цялостен План 
за подобряване на транспорта и мобилността в 
предприятието. Европейската инициатива е най-
разпространената в Европейския съюз и протича 
всяка година между 16-22 септември. Мото й 
през 2012г е: „Движение в правилната посока!“ и 
нейна основна тема са плановете за транспорт и 
мобилност в градовете. 

„Планът за устойчив транспорт и мобилност 
на КЦМ е близък по структура и съдържание 
с плановете за градска мобилност, но все пак 
е различен. “, разказаха от Енергийна агенция 
– Пловдив. „Мерките и политиките, които се 
реализират в тези планове са типови и по своята 
същност - еднакви. Разликата е в мащаба на 
прилагане - ефектът в една по-малка общност, 
каквато е КЦМ, сравнен с европейските 
мегаполиси, е много по-изразителен и 
по-дълготраен.“

Тазгодишната международна конференция 
за устойчиво развитие на регионите RIO+20 
отбелязва, че на световно ниво един от най-
основните проблеми е придвижването на 
населението, затова е изключително важно да се 
прилагат мерки за улесняването му. Това решение  
е в съгласие с консенсуса сред страните-членки 
на ЕС за намаляване на потреблението на 
енергия и постигане на по-голяма ефективност 
на горивата. 

Целите са поставени, но как да бъдат 
постигнати, остава отворен въпрос. Решението 
за оптимизиране на транспорта са решенията от 
сферата на управление на мобилността. 

Експерти по транспорт и мобилност от ЕАП 
разясниха: „Управление на мобилността е 
концепция за промотиране на устойчивия 
транспорт и управление на нуждата от личен 
автомобил като се променя поведението и 
отношението на пътуващия. Нейно ядро са 
„меките” мерки – информационни кампании, 
организиране на нови услуги, координиране на 
дейности на заинтересовани страни. Те  не 
изискват значителен финансов ресурс, но 
генерат големи и по-дългосрочни ползи.”

Допирната точка на плана за транспорт на КЦМ 
и градските планове за устойчива мобилност е 
именно управлението на мобилността и нейния 
фокус – промяната на поведението. Големите 
предприятия като комбината имат потенциал за 
значителен принос в тази насока. Те могат да 
насърчат своите служители като компактна група 
да променят поведението си.

Фиксираното работно време, големите потоци 
работници, единният начин за информиране 
на служителите, както и потока от посетители 
са фактори, които улесняват прилагането на 
„меки“ мерки. Те са изключително са ефективни 
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Партньори в MoMa.BIZ

МоМа.BIZ

е тригодишен проект на 

програмата “Интелигентна 

енергия - Европа” на ЕК.

Негова цел е да помогне на 

работодалите да намерят 

най-добрите алтернативни 

решения за придвижването 

на своите служители от/до 

работното им място.

Подобряване 
на транспорта и 
мобилността в бизнес 
и индустриални зони

Проектът MoMa.BIZ на 

“Интелигентна енергия - 

Европа” стартира през 2010, 

с цел да създаде цялостна 

методология за оценка и 

подобряване на придвижването 

на служителите в  европейските 

бизнес и индустриални зони 

(БИЗ).

Шест европейски зони се 

включиха и използвайки 

разработените от MoMa.BIZ 

инструменти развиха планове 

за подобряване на транспорта 

за своите служители. 

В България Комбината за 

цветни метали и Енергийна 

Агенция - Пловдив участват 

в MoMa.BIZ, за да развият 

разумни решения за транспорта 

на работниците. 

Запазени права: Авторите на тази брошура носят пълна отговорност за съдържанието й. Не 
е задължително тя да отразява становището на Европейския съюз. Европейската комисия не 
носи отговорност за използване на информацията в тази брошура.

споделят пътуването си), но 
през зимния сезон това за тях е 
по-трудно.

Качеството на получаваната 
услуга има значение за 
служителите в предприятието и 
това е ясно от изразеното от тях 
мнение в проучванията. Само 
46% го оценяват като добро, а 
други 35% - като незадоволително. 
В свободните коментари 
пътуващите правят забележки 
за сигурността, температурата 
и вентилацията в превозните 
средства, и за чистотата. 
Около 29% от мненията са, 
че ведомствения транспорт 
трябва да се обнови, като 
пътуващите отбелязват, че 
безопасността и комфорта са 
водещи. Европейският опит 
на транспортните оператори 
сочи, че закупуването на нови 
автобуси е най-радикалното 
и тежко решение за бизнеса. 
Едновременно отбелязват, 
че малките последователни 

стъпки при обновяване на 
автобусния фонд е по-разумно, 
но отнема повече време и 
изисква постоянство. Такъв е 
добрият пример на пловдивския 
транспортен оператор 
„ХебросБус“, който е адаптирал 
и тества елетронна платформа 
за управление на качеството на 
услугите обществения транспорт 
чрез ежедневни наблюдения от 
потребителите му. 

Идеята е доброволци-редовни 
ползватели на обществен 
транспорт да попълват периодично 
въпросници за качеството му. 
Операторът следи непрекъснато 
изменението на удовлетворението 
по критерии за честота, комфорт, 
професионализъм, сигурност 
и безопасност, цялостна 
удовлетвореност. Докладите 
за слабите и силните страни 
на автобусите спомагат да се 
намери най-правилния подход 
за подобряване на услугите на 
обществения транспорт, за 

да стане по-привлекателна 
алтернатива на личния автомобил.

Такъв подход е нова стъпка 
в процеса на привличане 
на потребителите при 
непрекъснатото управление на 
качеството и прякото им участие 
за установяване на нуждите 
и желанията за развитие на 
транспорта. За тази цел в 
платформата има инструмент 
за създаване на маркетингови 
въпросници, за обработка, 
сравнение и визуализация на 
резултатите, както и модул 
за изпращане на анкети сред 
регистрирани потребители. 
Самият транспортен оператор 
създава анкетите спрямо 
получената обратна информация 
от потребителя. 

КЦМ може да адаптира такъв 
софтуер към нуждите си, 
за да съблюдава нивата на 
качество на ведомствения 
транспорт и удовлетворението 

при потреблението му. 
Преимуществото  му е, че 
разглежда субективното 
възприятие на потребителите 
на транспортната услуга и, 
анализирайки нуждите и 
очакванията им, предлага решения 
на слабите страни. Непрекъсната 
обратна връзка е най-добрия 
ориентир при въвеждането 
и усъвършенстването на 
гъвкави транспортни услуги. 
По-високото качество ще 
повиши удовлетворението на 
настоящите потребители, ще 
привлече нови и ще подобри 
имиджа на предприятието. Като 
по-привлекателен начин на 
придвижване, подобряването 
на ведомствения транспорт 
ще повиши жизнения стандарт, 
намали разходите за гориво и 
поддръжка и влиянието върху 
околната среда.

Можете да прочете повече за 

изълнението на плана на http://www.

moma.biz/



Бизнес и 
индустриална
зона

Тарту
(Естония) 

Бизнес и индустриалната зона 

Тарту се състои от 5 компании 

с 280 служители. 80% от тях 

пътуват с личен автомобил, 

но друг възможен начин на 

придвижване са обществения 

транспорт и велосипеда. 

Тази зона е създадена преди 

30 години, но само преди 5 

години е съставен план за 

развитието й. Той включва 

архтектурните й особености, 

развиване на търговски и 

производствени  дейности, 

свързването й с градската част, 

решения за трафика и паркинг 

пространството. Въпреки че 

има достаттъчно място за 

лични автомобил, бусове за 

разтоварване, е въведена и 

система за карти и билети с 

намаления.  За да се въведат 

мерки за сигурността на 

пешеходците, местните власти 

ще се нуждаят от информация, 

която проучването на MoMa.

BIZ ще предостави. По време 

на активиращото събитие в 

община Тарту, дискусията за 

решения беше оформена в 

дърво на решенията за трафина 

и мобилността в бизнес и 

индустриалната зона.

Проучване на 
мобилността 
в Асти
(Италия) 

При проучването на 

транспортните навици на 

служилите в Асти бяха попълнени 

271 въпросника от 28 компании. 

То се съсредоточи върху няколко 

аспекта на зоната. То разкри, че 

работното време на пътуващите 

е различно, а 30% от допитаните 

работят и извън работното си 

време. Те пътуват основно в две 

направления и множество малки 

населени места. За пътуващите 

най-важно е времетраенето на 

пътуването, а на второ място - 

разходите. 

Понастоящем, 75% от 

служителите в бизнес и 

индустриалната зона използват 

лично превозно средство, а 11% - 

обществен транспорт, велосипед 

или пешеходство. Повечето 

от тях попадат в задръстания 

и отбелязват, че разходите са 

големи. 

Пътуващите не познават 

услугата на обществения 

транспорт, а за тези, които я 

ползват тя няма добър имидж 

и не отговаря на нуждите им. 

Те отбелязват, че обществения 

транспорт не е достатъчно 

удобен за тях. Подобрението 

му ще е свързано с промяна 

на ритъма, мястото на спирките 

и промяна на поведението на 

пътниците. От друга страна, 

придвижването с велосипед е 

възможно инфраструктурно. Но 

над 60% от допитаните смятат, 

че не е безопасно и е нужна 

специална велоалея за целта.

В рамките на проект MoMa.
BIZ в предприятието ще 
бъдат тествани два товарни 
велосипеда. Тяхното прилагане 
е част от изпълнението на 
транспортния план и са 
заложени в него като иновативна 
стъпка в оптимизирането на 
доставянето на пратки и малки 
колети в рамките на комбината. 
Освен това, добрият пример 
и впечатлението от тяхното 
ползване ще промотира 
придвижването с велосипед 
и за личните пътувания на 
служителите. Има голяма 
вероятност те да бъдат възприети 
от работещите в КЦМ, защото 
статистиката показва, че 80% от 
покупките  са достатъчно малки, 
че да се превозват в кошница 
или велоремарке. Освен това, 
проучването сред работниците 
показа, че само 22% спират за 
покупки, а останалите 76% го 

правят в различно от работното 
време. Стимули за гражданите, 
които посещават столичен супер 
маркет с велосипед са вече 
на лице – те получават 10% 
отстъпка от сметката си. 
 
През 2009 година в Грац от 1 635 
анализирани пътувания с цел 
пазаруване се оказа, че само 
6% от всички покупки е могло да 
бъдат извършени чрез пътуване 
с автомобили. В 10% от случаите 
не е била отчетена покупка, а 
в 14% покупките могат да се 
поберат в ремарке на велосипед. 
Най-голямата група - от 70%, са 
покупки, които лесно е могло 
да бъдат транспортнирани 
в обикновена кошница на 
велосипед. Велосипеди са 
били ползвани само в 4% от 
случаите. Най-малко покупки 
- 19%, са били направени при 
ходене пеш. Както се очакваше, 

автомобилите заемат 77%.
 
Според проучванията, 
велосипедистите имат най-голям 
покупателен дял. Проучване 
сред 1200 души в Берн показа, 
че той е свързан с необходимото 
паркинг пространство, защото 
7-9 велосипеда заемат едно 
паркинг място. Велосипедистите 
имат среден покупателен 
капацитет от 7 500 евро на заето 
паркинг място, а шофиращите - 6 
625 евро средно на година.
 

В началото на зимния период, 
темата за придвижването на 
работещите до КЦМ идва на 
дневен ред. Общият дял на 
пътуващи с ведомствения 
транспорт е 67%, а немалък 
дял от 27% - с автомобил като 
шофьор или пътник.

В задълженията на транспортния 
оператор са вписани мерките, 
които той трябва да поеме, за да 
осигури комфорта на пътуване: 
оглед и контрол на превозните 
средства, провеждане на 
инструктаж, осигуряване на 
автобуси с тегличи, проверка и 
поддръжка на акумулаторите, 
определяне на резервни 
автобуси, т.н. Подготовката по 

договореност започва от 31 
октомври всяка година. 

Несъмнено е, че много от 
работниците предпочитат 
сигурността и комфорта на 
личния автомобил през зимата. 
Проучването на КЦМ и Енергийна 
агенция – Пловдив в проект 
MoMa.BIZ посочи, че на първо 
място сред факторите, които 
биха повлияли на поведението 
на работниците са безопасността 
и намаления стрес, а комфортът 
остава на трето място. 

Всички тези характеристики на 
желанията на работниците са 
взети в предвид при изготвяне 
на плана за подобряване на 

транспорта на КЦМ. В него 
изрично е посочено, че трябва 
изборът на транспортен оператор 
да става спрямо стриктни 
критерии, заложени в тръжните 
документи. През идния сезон ще 
бъде проучена възможността и 
по-малки бусове да превозват 
работниците. В плана има и 
забележка, че комфортното 
придвижване на работещите 
трябва да е гарантирано и от 
договор с фирма за таксметрови 
услуги, която да изпраща превоз 
при нужда. Заложена е и идея 
за преференциално пътуване за 
работниците, които са нови в 
предприятието или тези, които 
системно практикуват устойчив 
начин на придвижване (напр. 

Пътуването до КЦМ с ведомствен транспорт през 
погледа на служителите 

„Зелени“ карго велосипеди в КЦМ

и социално-ориентирани, защото 
позволяват реализиране на 
пътуване с малко средства и не 
нарушават нуждата от мобилност 
на гражданите. 

„В Плана за устойчив транспорт 
и мобилност на КЦМ в седем 
от девет основни мерки сме 
заложили „меки“ мерки. Заложено 
е на информационни кампании, 
промотиране на устойчив начин 
на придвижване и живот, както и 
демонстрации на зелен транспорт, 
за да запознаем служителите на 
КЦМ с ползите от промяната.“

Европейски проучвания 
показват, че служителите най-
често аргументират своя избор 
за транспорт с разходите, 
безопасността и опазването 
на околната среда. Но тяхното 
поведение е коренно различно: 
въпреки критичното отношение 
към вредното влияние на 
автомобилния транспорт и 

желанието за по-висок жизнен 
стандарт, алтернативните начини 
на придвижване не привличат 
пътуващите с автомобил. 
Осъзнаването на ползите ще 
спомогне за промяната на 
поведението, а те са:
- Намаляване на разходите за 
гориво, паркинг и поддръжка на 
автомобилите 
- Оптимизиране на ежедневните 
пътувания и гарантиран превоз
- По-малко закъснения и отсъствия 
на служителите
- По-малко задръствания и по-лек 
трафик
- Увеличаване на потреблението на 
обществения транспорт
- По-добри условия за придвижване 
пеш и с велосипед
- По-добра достъпност за 
посетителите и клиентите
- Намаляване на екологичното 
влияние и замърсяването на въздуха
- Социална ангажираност на 

предприятието 

През месец октомври, във 
връзка с реализиране на плана 

за транспорта на КЦМ, по 
проект МоМа.BIZ на програмата 
„Интелигентна енергия - Европа“, 
Енергийна Агенция – Пловдив ще 
предостави два карго велосипеда 
за тестване във вътрешния 
транспорт на предприятието. Те 
ще са част от изпълнението на 
мерките за промяна на нагласата 
на хората и ще оборят мнението, 
че придвижването с велосипед е 
невъзможно в градска среда.  
 
Планът на КЦМ позволява 
интегрирано развитие за 
предприятието, а ангажимента с 
изпълнението му покава амбиция 
и желание за иновативност. 
Изпълнението му е „движение с 
правилната посока“. В седмицата 
на мобилността, Комбинатът за 
цветни метали изпъква в бизнес 
средите като първото българско 
предприятие с цялостен  План 
за устойчив транспорт и 
мобилност на служителите си.  

„Целта на тази инициатива е да 
популяризира използването на 
карго велосипеди за пренасяне 
на товари в града. Идеята е да 
се изполват максимално като по 
този начин се намали трафика, 
замърсяването на въздуха, шума 
и задръстванията“, казва Васил 
Златев, експерт на енергийната 
агенция и инициатор на идеята. 

Двата товарни велосипеда, 
които ще пристигнат в КЦМ, са 
произведени от “Маргал ЕООД” - 
Стара Загора. Всеки от тях може 
да превозва товар от 200 до 500 
кг, осигурен е с дискова спирачка 
и има подсилена рамка. Предлага 
се и вариант с електрозадвижване. 
Карго велосипеди се управляват 

лесно, но е нужен известен 
опит, защото имат различна 
конструкция. 
 
В Плана за устойчив транспорт 
и мобилност съпътстващи мерки, 
свързани с придвижването с 
велосипед, са поставяне на 
съоръжения за велосипеди, 
освежаване на маркировката, 
както и информационна кампания 
за ползите от придвижването с 
велосипед. 

Социалната значимост е 
несъмнена. Товарните велосипеди 
ще стават по-често срещана 
гледка в Пловдив, защото 
Международен панаир Пловдив 
и община Пловдив също ще 

ги тестват за своите дейности. 
Макар и в Дания и Холандия да 
се използват масово, за България 
няма причини те да не станат 
един от предпочитаните начини за 
превоз на малък багаж. 

В рамките на проекта MoMa.
BIZ на Интелитентна енергия – 
Европа, Комбината за цветни 
метали и Енергийна Агенция 
– Пловдив разкриват пред 
служителите на предприятието, че 
само ако раздвижват мисленето 
си ще заобичат велосипеда. 
“Велосипедът е емоция!” – не 
може да бъде разбран само в 
статистика!


