Управление на мобилността в
бизнес и индустриални зони

Партньори в MoMa.BIZ

MoMa.BIZ: Зелени решения

за бизнес и индустриални зони

Бюлетин 2
Комф орт и сигурност очакват в КЦМ от ведомствения транспорт

МоМа.BIZ

Експертите от Енергийна Агенция - Пловдив с предложения за
оптимизиране на транспорта в КЦМ

е тригодишен проект на
програмата “Интелигентна

Представители на КЦМ в обучение по управление на мобилността

енергия - Европа” на ЕК.

Негова цел е да помогне на
работодалите да намерят
най-добрите алтернативни

Комфорт и сигурност очакват в КЦМ
от ведомствения транспорт

решения за придвижването
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.

на своите служители от/до
работното им място.

създателите

й

са

обърнали

на предприятието. Те представиха

внимание

на

удоволствието

малки проектни предложения за

от придвижването с велосипед.

ограничаване на трафика на улица

Затова част от велосипедните алеи

и за реализиране на система с

са били построени край красиви

товарни

места за отдих – реки, паркове,

предложения са заложени в плана

зелени зони, т.н.“, обясни лекторът

и предстои на бъдат изпълнени

и попказа картата на веломрежата

– карго велосипеди ще бъдат

в Болзано. Той наблегна на факта,

въведени в Комбината за цветни

че освен инфраструктура е била

метали в рамките на проекта MoMa.

създадена

BIZ.

по

и

и

цяла

популяризирането

кампания
й,

велосипеди.

Двете

със
Обучителните сесии на MoMa.BIZ

Болзано е първият европейски

ще продължат и през есента на

град с „вело-барометър“. Местните

2012 с теми от градския транспорт

гледат на него като вдъхновение

и

преодоляване. Добрите практики,

за велосипедистите и гражданите,

и застрояване.

които сподели в тази насока са

защото

в

участници от КЦМ ще продължат

от Болцано (Италия), където е

двете посоки и показва на табло

да съставят планове за изпълнение

създадена

как нарастват.

на мерките от плана за устойчив

велосипедна

мрежа

велосипедисти

териториално

разпределение
Повреме на тях,

транспорт и мобилност за КЦМ,

с прилежащите й съоръжения.
Забележително при нея е, че е

В края на всяка сесия участниците

чиято основна задача е да покаже

била създадена от основи спрямо

изготвяха проектни предложения,

иновативния дух на предприятието

нуждите на гражданите, като само

който ще могат да приложат на

и

малка

своето работно място. Участници

придвижване

била

от КЦМ направиха планиране на

служители.

вече

част

от

съществуваща

инфраструктура

е

присъединена.

„Освен,

скорост,

някои инициативи, вписани в Плана

простота

преки

пътища,

за устойчив транспорт и мобилност

и

да

Проектът MoMa.BIZ на

много от работещите от услугата. Поради тези

цветни метали разработват европейската идея

причини само 12% смятат организирания групов

за мобилност MoMa.BIZ, с цел да го превърнат

превоз за отличен, за 46% той е добър, а 35 % го

в емблематична с транспорта си за работници

определят като незадоволителен.

индустриална зона в Европа. Още пет сходни
бизнес области край малки и средни гродове в

86% от интервюираните твърдят, че отиват

Англия, Испания, Италия и Естония партнират в

директно на работа, без да се отбиват да оставят

изпълнението й.

децата си на училище или да пазаруват. Фактът,
че само 19% от работниците и служителите

“Интелигентна енергия Европа” стартира през 2010,

Енергийна Агенция - Пловдив проведе проучване

имат карти за градския транспорта сочи, че

с цел да създаде цялостна

сред работниците, за да открие най-желания, но

колективният транспорт си има и своите плюсове.

методология за оценка и

и най-надеждния начин за придвижване от и до

Анкетата потвърди нагласите на работниците

подобряване на придвижването

комбината. Общо 286 души попълниха анкетите,

-

на служителите в европейските

подготвени от агенцията, и изказаха идеята си за

чистотата и обновяването на целия автобусен

бизнес и индустриални зони

удобство и комфорт при пътуване.

парк. Данните говорят, че безопасността на

подобри

условията
на

на

неговите

изключително

внимание

към

комфорта,

услугата също търпи критика.

(БИЗ).

съответния корпоративен дизайн.

брои

Подобряване
на транспорта и
мобилността в бизнес
и индустриални зони

Енергийна Агенция - Пловдив и Комбинатът за

Най-голяма е активността на възрастовата
Шест европейски зони

категория между 30-50 години (66%), като водещ

Едва 26% от отговорилите са с положителна

се включиха и използват

в класацията е силният пол - 76%. Особеностите

нагласа и към споделеното пътуване. Но при

разработените от MoMa.BIZ

на производствения процес и естеството на

определени условия - гарантрано паркомясто,

инструменти, за да развият

работа в КЦМ изискват работниците да са в

както и наличие на единна система, свързваща

планове за подобряване

много добро психическо и физическо състояние

колеги, пътуващи в една посока. 31% отново

на транспорта за своите

на работните си места. Затова над 67% казват

залагат на комфорта при пътуване, докато 25%

служители.

своето категорично “за“ ведомствения транспорт

предпочитат сами да шофират до местоработата

и едва 20% предпочитат личното возило.

си. Желаещите да карат колело до КЦМ са една

В България Комбинатът за

Големите разходи за гориво, пренатовареният

1%, но опитът показва, че през летния сезон има

цветни метали и Енергийна

трафик

и такива ентусиасти. Причината велосипедът

Агенция - Пловдив участват в

за

за

да не е най-привлекателният транспорт (според

MoMa.BIZ, за да разработят

предпочитанията към ведомствения транспорт.

анкетите), е интензивността на пътната мрежа и

разумни решения за транспорта

Но системните закъснения, както и липсата на

отдалечеността до най-близките населени места.

на работниците.

комфорт и отопление в рейсовете отблъскват

Резултатите от проучването са използвани от

и

задръстванията

градовете

са

в

най-честите

периферията
причини

- Емисиите са 90 434 кг CO2

разходи могат да спаднат от 103

използването на личен автомобил

за година, което означава, че

лв/раб на 37 лв/раб, ако бъдат

е неизбежно.

за работниците си и се стреми

годишно на работник се падат

изпълнени всички мерки. Така

37 кг CO2.

с минимален брой курсове на

„Предизвикателство

ведомствения транспорт, горивото

пионер“, каза Ина Карова – експерт

Енергийна Агенция - Пловдив и

за

КЦМ при изготвянето на план за

устойчив транспорт и мобилност

подобряване на транспортната
ситуация

в

комбината.

създаване

на

План

за

изложение

на

Енергийна Агенция - Пловдив

Възоснова на този одит, Енергийна

и емисиите на КЦМ ще намалеят

по управление на мобилността,

конференция

подготви за Комбината за цветни

Агенция – Пловдив разработи шест

– от 93 хил.л дизел на 60 хил л. и

„Както в Европа, така и в България

метали са публикувани.

основни сценария, при които 5-те

от 90 тона въглеродни емисии на

за пръв път се прави оценка на

% работници, използващи личния

59 тона.

транспорта в индустриална зона.

на

общините

зелен етикет за мобилност на
работещите в предприятието.
За пръв път в България и Европа

Данните от проуването са
публикувани на сайта на проекта
MoMa.BIZ: http://www.moma.biz/

си автомобил биха променили

предприятие поема инициативата

проучвания и изчисления.

и Комбината за цветни метали

Канок Чейс,

проучване

сред

По

120

индикатора

от

КЦМ

на ведомствения транспорт и

максималните за нея 89 – то

9. Сътрудничество с екперти

Бизнес и индустриална зона

въвеждане на нови подходи за

тогава той ще стане А+++.

и

Канок

улесняване на пътуването до

Социални

власти

за

качеството

повишаване

на

живот

на

местната общност

личния си автомобил, за да

Резултатите

проучването

обхваща не само резултатите

Силно

пътуват от/до работното си място.

представихме в брой 4 от април

и анализа на проучването сред

подходи - споделено пътуване,

Други възможности за транспорт

2012. Те станаха основа за

работниците, но и оценка на

информационни

са влак, автобус, велосипед,

създаване на План за устойчив

възможността за оптимизиране

и

такси,

мотопед.

транспорт и мобилност в КЦМ.

на

транспорт.

подобряване на придвижването.

Проектът MoMa.BIZ е добра

Той беше представен официално

В

разписани

Интересен

връзка между компании, местни

на

изложение

подробно девет вида мерки и

шофирането, което

власти и транспортни оператори,

на

време

на

техните елементи, колко ще

към шофьорите на тежкотоварни

защото защитава промяната в

Националната

конференция

струват и в какъв период ще е

превозни средства. То щади не

инфраструктурата и услугите.

„Енергия, околна среда, климат и

тяхната възвращаемост.

само автомобила, но помага и

Проучването е източник на ценна

зелена икономика“ от Енергийна

1. Внедряване на система за

за намаляване на разхода на

информация за местните власти,

агенция – Пловдив.

споделени пътувания

гориво и подобрява сигурността

2. Контрол на паркинг

на пътя.

пеш

и

с

от

Пролетното
общините

по

а методологията на проекта ще
им бъде предложена за бъдещо

Експертите

от

ползване.

разказаха

подробно

Информацията

ще

агенцията
за

ведомствения
документа

са

застъпени

социални

са

новите

кампании
политики

акцент

е

за
еко-

се отнася

3. Подобряване на условията
на ведомствения транспорт

иновативната

на

да очертаят настоящата картина:

оператори.

се

която са разработили специално

в е л о с и п е д н а т а

- 95% от работниците използват

подобряване

за нуждите на индустриалната

инфраструктура

ведомствен транспорт, 5% -

маршрут,

зона. Инструментът се състои

5. Стимули за работниците,

личен автомобил

от

възможност
на

за

автобусния

благодарение на MoMa.BIZ.

методология,

4.Подобряване

Експертите от агенцията успяха

е от полза и за транспортните
Разкрива

които изполват ведомствения

- Консумацията на дизелово

в категории, наричани „кутии“.

транспорт

гориво

Така теоретично бяха обяснени

пътуване

резултатите

6.

индикатори,

от

организирани

направените

или

споделено

Осигуряване

е

93

транспортните
на

на

231

л/год,

разходи

работник са 103 лв/год

а
за

Понферада,
Испания
Бизнес и индустриалната зона
Понферада

има

41

компании

с 600 служителя. 90% от тях
пътуват с личен автомобил, но

споделено

има и възможност за автобус,
влак, велосипед и пешеходство.
В Понферада проектът MoMa.BIZ
ще подобри мобилността като се
съсредоточи върху проблемите,
свързани с трафика, инцидентите,
качеството

на

транспорт,

намаляване

енергийната

обществения

консумация

на
и

замърсяването на въздуха. Въпреки

политики,

транспор и мобилност в КЦМ

служителя. 90% от тях използват

е трудно достижима цел, защото

постигане

и ресурси са 35%. Транспортните

енергиен клас С; а ако достигне

Обстойният План за устойчив

постигане на споделено пътуване;

и спестяванията на гориво, емисии

им инициатива за подобряване

комбината.

иновативен дух.“

шофьорите на тежкотоварни

свързани с мобилността в

189 компании, с около 2 105

дори 50% ведомствен транспорт

70% ведомствен транспорт, където

8.

от

100%

транспорт;

7. Обучения в еко-шофиране за

33,

състои

ведомствен

Оптимален изглежда сценария със

методологията, КЦМ изпълнява

се

и са еталон за партньорство и

безопасността

място. Това е част от съвместната

Чейс

споделя, че опита е показал, че

и индивидуални пътувания.

за придвижване до работното

нейния

70% и 50 % преминаване към

постигане на споделено пътуване

превозни средства

прави

ЕАП и КЦМ реализират успешно

към ведомствен транспорт; 50%

десетте кутии с решения на
което

Енергийна агенция – Пловдив

пътуване и 50% преминаване

работниците за начините им

Обединеното 		
кралство

Това е сложен процес, който

поведението си, а именно: 100%,

50%

Експертите от Енергийна Агенция - Пловдив с
предложения за оптимизиране на транспорта
в Комбината за цветни метали
проведоха

си

усилията си. Препоръките, които

през 2012. Целта е да се внедри

Енергийна Агенция – Пловдив

да

към коорпоративно отличие за

националната

Бизнес и
индустриална
зона

е

Той

беше представен на пролетното

Бизнес и
индустриална
зона

че е лесно достъпна, зоната няма
обособени услуги на територията
си или велоалея и пешеходна

Представители на КЦМ в обучение по управление на мобилността

инфраструктура. Работната група

представени редица инструменти

партньорство с Местни Център

множество

взе участие в серия обучения

упражнения

игри,

и добри практики за оценка

по мобилността, които също ще

по

което помогна на участниците

на транспорта, мобилността и

се включат. Община Понферада,

достъпността.

Центърът и партньорите по проекта

транспорт,

мобилност

и

практически

по MoMa.BIZ в Понферада има

Комбинатът за цветни метали

и

се

да

седмицата

18

преговори и да се въплътят в

имаха възможност да работят

са

– 22 юни 2012 в град Бургас.

ролята на заинтересовани лица.

с материалите и да ги изпитат

заедно да реализират местния

Присъстваха и представители

Така участниците отработиха

като дадат обратна информация.

транспорт план.

на местни власти, транспортни

ситуации, в които трябва да

Те приложиха модел за оценка

оператори,

среда,

проведоха

в

условия

на

Участващите

които

достъпна

симулират

орлеви

преговарят с местните власти

на транспорта и мобилността

лица от Пловдив, Хисаря и

за

да

MoMa.BIZ, разбраха как работят

Бургас. Цел на обученията беше

свикат обществено дискусия и

системите за осигуряване на

популяризиране на досегашните

да решат проблем, свързани

качеството

в

обществения

добри практики, обмен на знание

с историческата част на своя

транспорт

и

схемите

и умения сред участниците, както

град. В последствие трябваше

одитиране на достъпността в

и предоставяне на допълнителна

да изградят и цяла кампания,

градската среда и транспорт.

квалификация.

която да промотира резултатите

Запознаха се и с приложението

от „преговорите“ сред широката

на

се

общественост. „Упражненията са

техните особености.

упражнения

неща, които знаем – не са ни

В

заинтересовани

първите

състояха

два

серия

дни

затваряне

не

улици,

товарните

за

велосипеди

на

неизвестни, но начинът по които

Последните

преговори и организиране на

ги отиграваме ни дава увереност

посветени

срещи, сътрудничества межу

да действаме така и в реална

придвижване пеш и с велосипед

заинтересовани лица по дадена

ситуация. Не всичко е теория.“,

в

тема.

коментира участничка от Бургас.

Бенджамин Ауер - консултант

по

осъществяване

Водеща

беше

Урсула

на

дни
темите

среда.

бяха
за

Лекторът,

по околната среда, представи

Касер, експерт по медиация
и комуникация. Тя организира

градска

два

и

В средата на седмицата бяха

бариерите и начините за тяхното

постигнали

споразумение

