
MoMa.BIZ: Зелени решения
за бизнес и индустриални зони

Всяка капка е от значение - бъдещето на 
споделеното пътуване в КЦМ

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 

“Когато се возите сами, возите Хитлер”, настоява 
американското правителство от специални 
плакати по време на Втората световна война. 
Пропаганда насърчава хората да споделят 
автомобилите си и да не се разхищават 
ресурси, като пътуват без компания. Идеята 
за споделеното пътуване всъщност е начин за 
увеличаване на заетостта на личните превозни 
средства. Ако в автомобил пътуват двама души, 
вместо един, автомобилите на пътя ще намалеят 
на половина, т.е. 50 % от автомобилите ще 
се „изпарят”. По-малко автомобили на пътя 
означава:
- По-малко задръствания и инциденти
- По-малко потребление на гориво
- Повече приятели и социални контакти
- По-малко шум и замърсяване 
- По-малко проблеми с паркирането
- По-малко емисии на СО2 

Нека не забравяме, че един литър спестен 
бензин, спестява 2,6 кг СО2 емисии. Затова 
всяка спестена капка гориво е от значение!  
Ако служителите в администрацията на КЦМ 
започнат да практикуват споделено пътуване, 
то от 120 души в 120 автомобила на паркига 
ще останат само 30 заети места, а спестеното 
гориво и емисии биха били:
 
 
Личните ползи от споделеното пътуване са 
спестяване на средства, време и удобно пътуване. 
Намалява се ежедневния стрес от шофирането 
и ПТП и създавате нови социални контакти. 
Споделя се гражданската отговорност на пътя. 
Но индивидуалното поведение има и обществен 
отзвук, защото се спестява ценно пространство 

(1 паркинг място = място за 9 велосипеда) и  
помага за намаляване на трафика, намалява 
разходите за инфраструктура, минимизира 
персонала нужен за поддръжка и обслужване. 
Това са проблеми, еднакви за европейските 
общности, за които те търсят и общи решения. 
Пространството, което нашите превозни средства 
заемат:
В обществена кампания на градския съвет 
на Мюнстер, Германия, местните власти 
илюстрираха ефективността (или липсата й) на 
различните видове транспорт:
- С един автобус могат да се превозят 72-ма души, 
което изисква 30 квадратни метра пространство и 
непостоянно място за паркиране
- Средната заетост на един автомобил е 1.2 
души; така за 72 души са необходими 60 коли 
за превоз, което се равнява на 1000 квадратни 
метра
- Ако 72 души пътуват с велосипеди, то площта 
заеманата от 72 велосипеда е 90 квадратни 
метра
 

Проучването на КЦМ и Енергийна агенция 
– Пловдив за транспортните желания на 
служителите в предприятието засегна и темата 
за споделеното пътуване с перспективата тя да 
се разраства. Условията при които служителите 
биха споделяли пътуването си са наличие 
на платформа, както и гарантирано място за 
паркиране. Една по-малка част са съгласни, ако 
има икономически преимущества като споделяне 
на разходите, финансови стимули, др.

Вземайки в предвид тези желания, планът за 
транспорта на КЦМ предвижда значителни 
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КЦМ представи Плана си за транспорт и мобилност
пред Търговската камара на Бирмингам

Бъдещето на транспортния план в КЦМ
след достигане на транспортен клас А

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.



Деветте 
основни 
мерки
в Плана за подобряване на 
транспорта в КЦМ 

• Интегриране на система 
за “споделено пътуване“

• Управление на паркинга

• Подобряване на 
ведомствения транспорт 
и информираността 

• Подобряване на 
велосипедната 
инфраструктура

• Стимули за служителите, 
които използват 
ведомствения транспорт 
и/или практикуват 
споделено пътуване

• Безопасност и сигурност 

• Курсове по еко-
шофиране

• Транспортни социални 
политики  

• Партньорства с експерти 
и местните власти 
за подобряване на 
качеството на живот на 

местната общност

Планът за 
подобряване на 
транспорта в КЦМ 
през 2012-2013
постигна:

• Гарантиран превоз до 
вкъщи при спешен случай

• Ревизия на критериите за 
ведомствен транспорт 

• Разучаване на 
възможностите за 
придвижване с минибуси

• Участие в Седмицата на 
мобилността 2012 

• Участие в Дните на 
зелената енергия 2013

• Статии за устойчив 
транспорт в бюлетина на 
КЦМ 

• Информационни брошури 
за устойчивите начини на 
придвижване 

• Тестване на 
карговелосипеди в КЦМ 

• Проекто-план за 
управление на паркинг 
пространството

• Информационни табла в 
автобусите 

• Интернет платформа за 
споделени пътувания 
3na100.com

• Информационна седмица 

• Церемония по 
награждаване на КЦМ със 
Зелен етикет за устойчив 
транспорт и мобилност 

На 4 Февруари 2013 Планът 
за подобряванена транспорт в 
КЦМ беше представен пред 50 
представителя на малки средни 
и големи предприятия, членове 
на Британската търговска камара 
в Бирмингам, Великобритания. 
Събитието беше част от 
финалната конференция на 
проект MoMa.BIZ, в чийто рамки 
беше изготвен плана.

В първата част от конференция 
бизнес и индустриалните зони 

представиха своите местни 
проекти и планове за 
транспорта. Комбинатът за 
цветни метаи отвори сесията 
и беше представен от местни 
кординатор – Ина Карова, 
експерт на Енергийна Агенция 
– Пловдив. Тя представи 
проучването, което предшества 
плана – транспортните нужди и 
изисквания на служителите, както 
и капацитета за реализиране на 
решения в КЦМ. Британският 
бизнес отчете силно не само 
стратегическата цел на плана, 
но и факта, че е разработван 
от експерти в областта на 
управлението на транспорта и 
мобилността, с добри познания 
за местната обстановка. Акцент 
сред представените подобрения 
бяха нови табели на транспорта, 
карта на паркинга и въвеждане 
на управление на паркинг 
пространството, тестване 
на карго велосипеди. Беше 
оповестен и информационен 
ден за резултатите от Плана, 
една година след започване 
на неговата реализация. 

Първият план за подобряване 
на транспорта и мобилността 
за служители в България е 
сред най-успешните от този 
вид в Европа, защото следва 
изпитан модел и валидирана 
методология за изпълнение. 
Успехът му се бележи не само от 
повишаване на мобилния клас 
от B към А, но и потенциал за 
намаляване на ресурсите до 24% 
за променилите се служители.

След кратка почивка 
координаторите на проекта 
представиха инструментите, 
които бяха разработени в MoMa.
BIZ, за да се постигнат желаните 
резултати. Целият опит на 
партньорите по проекта и добрите 
практики, които те познават 
са обобщени в десет книжки 
с „готови“ решения – „Зелени 
решения за бизнеса“ – идеи, 
съвети и европейски примери. 
Те са насочени към мениджъри 
на предприятия, транспортни 
мениджъри, човешки ресурси 
и транспортни оператори; 
като не е задължително те 

да са с дългогодишен опит в 
управлението на мобилността.

Вторият инструмент, представен 
на последната конференция, 
е електронна платформа за 
самооценяване на транспортните 
опции и мобилността на 
служителите. Той се състои от 
52 качествени и количествени 
индикатора, които са 
разпределени в 9 категории, 
нар. кутии. Всеки индикатор от 
инструмента е свързан с идея 
от „зелените решения“ на MoMa.
BIZ. Така, когато има проблем 
с транспорта в дадена бизнес и 
индустриална зона, отговорното 
лице може да прочете в 
ръководствата възможни 
решения и почерпи вдъхновение 
за мерки. Инструментът е лесен 
за използване, автоматичен, 
ясен и разбираем. Резултатите 
от него могат да се използват 
за издаване на зелен етикет за 
мобилност, какъвто получи КЦМ. 
Ръководствата и инструмента 
оформят иновативна и гъвкава 

методология за управление 
на мобилността и система за 
енергийно етикетиране.
В края на конференцията се 
зароди дискусия за проблемите 
на бизнеса относно транспорта 
на служителите. „Сетивата на 
английския бизнес са изострени 
в момента“, сподели един от 
участниците в дебата. „Ние 
трябва, от една страна, да се 
съобразяваме с финансите 
си повреме на криза – това не 
означава да съкращаваме, а да 
запазваме ценните си служители. 
Наша задача е да бъде желани 
работодатели в една конкурентна 
среда.“ Дискусията обобщи, че 
при развиваща се икономика 
пазарът на труда е динамична 
среда и служителите се опитват 
да направят най-разумния личен 
избор за професионалното 
си развитие. Работодателите 
могат да спомогнат за него като 
предоставят добри условия и 
среда; транспортът на служители 
в големи предприятия или 
оптимизирането му при малки и 

средни ще доведе не само до 
спестявания за бизнеса, но и 
ползи, удовлетворение и комфорт 
за пътуващите. Бизнесите от 
Бирмингам се стремят към 
създаване на добри условия 
за бизнеса, което е отразено в 
плановете за подобряване на 
транспорта. 

Последната конференция на 
проекта MoMa.BIZ пред британския 
бизнес показа силната връзка 
между успешния опит на бизнес 
и индустриалната зона КЦМ и 
разработването на универсални 
инструменти, благодарение 
на обратната информация от 
нейните постижения. Въпреки 
приключването на MoMa.BIZ, 
планът за подобряване на 
транспорта на служителите 
в КЦМ ще продължи да се 
развива и реализира мерките 
за подобряване, като се стреми 
към устойчиво развитие с 
алтернативни зелени начини на 
придвижване. 

КЦМ представи Плана си за транспорт и 
мобилност пред Британската търговска 
камара в Бирмингам

стимули за работниците, които 
системно практикуват споделеното 
пътуване като алтернативен начин 
на придвижване. В рамките на 
проекта MoMa.BIZ са предвидени 
специално заделени места, които 
ще са маркирани и обозначени 
само за споделящите пътуването 
си. Европейските добри 
практики сочат и комбинираните 
билети. Това са политики за 
висшия мениджмънт, при които 
служителите, практикуващи 
редовно споделено пътуване, 
получават право да се възползват 
от преференциални билети за 
ведомствения транспорт. 

Но важно е не само мениджърския 
екип да повярват в  алтернативните  
начини  за придвижване и да ги 
стимулират, но служителите да 
постигнат промяна в нагласите си 
и транспортното си поведение.  В 
КЦМ 13% от запитаните отговарят, 
че практикуват споделеното 

пътуване. То не само спомага 
за намаляване на трафика и 
намаляване на вредните емисии, 
но и прави пътуването по-изгодно.
В Планът за подобряване на 
транспорта на КЦМ е предвидено 
ползването на такава платформа. 
Сред първите сайтове за намиране 
на партньор за споделено пътуване 
е 3na100.com. През февруари 2006 
неговият автор Мишо Михайлов 
се ентусиазира от немския опит 
повреме на едно посещение в 
Германия и пренася идеята на 
наша територия. Първоначалната 
му мисия е да свързва хората 
с обща извънградска посока, но 
постепенно става и „градска“ 
практика. По-късно се появяват 
последователи, още подобни 
сайтове, и след няколко години 
3na100.com преживява своя 
ренесанс. Тогава Енергийна 
агенция – Пловдив съдейства за 
усъвършенстването, новия му 
дизайн, включването на обяви 

за градско пътуване и рекламата 
му. На 3na100.com можете да 
намерите спътник до работата или 
по пътя обратно, да проверявате 
колко вредни емисии СО2 сте 
спестили, да коментирате във 
форума. Днес потребителите 
са близо 5000, които спестяват 
заедно капка по капка гориво и 
с всички (конски) сили работят в 
полза на своята общност. 
 
Изводът  е, че промяната на 
навика за придвижване с личен 
автомобил е нужна за прехода 
към нова култура за избор на 
транспортно средство. Бъдещето 
на споделеното пътуване в КЦМ 
е в ръцете на шофиращите 
служители, което е и бъдеще на 
устойчивата общност. 

Повече можете да намерите 
на сайта на проекта MoMa.BIZ: 
http://www.moma.biz/

Бъдещето на транспортния план в КЦМ 
след достигане на транспортен клас А
“Краят на проекта MoMa.BIZ 
поставя ново начало за всяка 
една бизнес и индустриална зона, 
която участва в него.“, коментира 
координатора на проекта 
Йоана Лепиниоти повреме на 
последната среща на бизнес и 
индустриалните зони.

Основната цел беше да се 
създадат транспортни планове 
за бизнеси, с надеждни данни 
за транспортните нужди и 
да се изгради капацитет в за 
управлението им. В началото 
темата беше по-малко  
обсъждана и позната, но 3 

години по-късно е разпозната 
като важна от бизнесите. Целият 
опит на консорциума е събран 
в ръководството “Зелените 
транспортни решения за бизнеса”, 
което ще подпомогне мениджъри 
в БИЗ да разрешат транспортните 
проблеми на служителите и 
промотират устойчива мобилност. 
 
Всички зони реализират 
транспортните си планове и КЦМ 
води с изпълнението на своя - 
голяма част от предвидените 
мерки са извършени или са 
към края си; остават основно 
финансовите, но те изискват 

време и внимание. Транспортният 
мениджър в КЦМ сподели 
“Растежът на КЦМ от транспортен 
клас “B” към “А” се дължи на 
дефиниране на общи цели, 
конкретни дейности и методи за 
постигането им. Благодарение 
на предвидените дейности, 
нуждите на служителите ще 
бъдат удовлетворени, без 
компромиси към околната среда.“ 
КЦМ продължава развитието 
си към транспортен клас А+++, 
който е безспорен показател за 
иновативен дух и амбиция за 
устойчиво развитие. 


