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Въведение
Планът за устойчива градска мобилност /ПУГМ/ е стратегически план, предназначен
да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и техните
околности, за по-добро качество на живот. Той се основава на съществуващите практики
за планиране и отнема дължимото внимание на интеграция, участие и принципи за
оценка.
В последните десетилетия възникват нови подходи спрямо планирането на градската
мобилност, породени от стремежа на местните власти да преодолеят остарелите
тенденции и да разработят стратегии, които да стимулират преминаването към поекологосъобразни и по-устойчиви видове транспорт — например ходене пеш, каране на
велосипед, обществен транспорт и нови видове модели за използване и притежаване на
автомобили. Много градове в ЕС експериментират с иновационни решения по
отношение на мобилността и споделят своя опит чрез различни мрежи за обмен на
информация между градовете.
През март 2011 г., ЕК публикува Транспортната Бяла Книга „Пътна карта за единна
Европейска транспортна област – към конкурентноспособна и ефикасна транспортна
система (COM(2011)0144 final). Тя предлага да се проучи възможността за разработка на
планове за градска мобилност като задължителна мярка за градове с определена
големина, според националните стандарти и базирано на насоките на ЕС. Тя също
предлага да се използват регионалните фондове за развитие и кохезионния фонд за
градове и региони, които са представили актуални и одобрени от независим орган
Одитен сертификат за устойчива градската мобилност.
Плановете за устойчива градска мобилност целят стимулиране на балансираното
развитие и подобрената интеграция на различните видове градска мобилност. В тази
концепция за планиране се подчертава, че градската мобилност е насочена най-вече
към хората. Поради това се поставя акцент върху участието на гражданите и
заинтересованите страни и се насърчават промени в поведението по отношение на
мобилността. Плановете за устойчива градска мобилност могат да помогнат на
градовете да използват по ефективен начин съществуващата транспортна
инфраструктура и услуги и да предприемат мерки за градска мобилност по
разходоефективен начин. Тези планове следва да бъдат разработени в сътрудничество,
което обхваща различни области и сектори на политиката (транспорт, земеползване и
териториално устройство, околна среда, икономическо развитие, социална
политика,здравеопазване, пътна безопасност и др.), не само между отделните равнища
на управлението и администрацията, но и с органите в съседните райони — както
градски, така и селски.
Настоящият План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали бе
разработен от експерти в община Кърджали, като следствие от участията в обучения по
проект „BUMP - Boosting Urban Mobility Plans”, финансиран от Програма „Интелигентна
енергия” на ЕС. В поректа участват девет партньори от девет страни в ЕС като водещ
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партньор на проекта е AREA, AREA Science Park (Италия), а дейностите в България се
кооридинар от „Клуб за устойчиво развитие на гражданското общество”.
Разработката на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) трябва да бъде
разглеждана като непрекъснат процес от 11 основни стъпки. Графическото изображение
на този процес представя тези стъпки в логическа последователност. На практика, тези
дейности могат да се извършват паралелно, или да има даже връщане назад.
Подробно описание на всички стъпки и дейности може да бъде намерено в
Ръководството за „Разработка и въвеждане на план за устойчива градска мобилност”.
То включва примери за добри практики, полезни инструменти и препратки, които
илюстрират още по-задълбочено цялостния процес на планиране.
Ръководството може да бъде свалено от следния сайт: www.bump-mobility.eu, или от
сайта на Националния координатор по мобилност за България – Клуб „Устойчиво
развитие
на
гражданското
общество”:
www.csdcs.org.
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Институционална и законодетелна рамка
Планът за устойчива градска мобилност представлява стратегически,
средносрочен документ, чийто основни цели са гарантиране на достъпа;
повишаване на сигурността; намаляване на замърсяванията (на въздуха и на
шума); превръщането на транспорта в ресурсно ефективен отрасъл;
подобряване привлекателността на териториите и качеството на живот в
градовете.
Чрез него заинтересованите страни имат възможност по-ефективно да
планират и управляват на мобилността, както на хората, така и на стоките и
услугите във функционалните граници на градски/крайградски райони.
Основанията за разработването на ПУГМ като стратегическия документ са
изискванията, поставени в нормативните актове на европейско и национално
ниво, в които са формулирани концепциите и приоритетите за пространствено
развитие на териториите в това число и за развитие на транспортната
инфраструктура и транспортната система. Приложимите нормативни актове на
европейско и национално ниво са представени в приложение 1 към плана.
Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа
местните инициативи и намерения и да създаде конкретна алтернативна
политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево
използване на ресурсите и решаване на приоритетни за град Кърджали
проблеми и задачи, свързани с устойчива градска мобилност.

Съответствие със стратегическите планови документи на
национално, регионално и местно ниво
Съответствие със стратегическите планови документи на национално ниво.
ПУГМ на град Кърджали е разработен в съответствие със следните приоритети
на Национална програма за развитие „България 2020”.
• Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и
използване на местния потенциал”, Подприоритет 3.2 „Стимулиране
развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските
региони в национален и международен план“
• Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната
ефективност“, Подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност“
• Приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до
пазари” - Подприоритет 8.2 „Ефективно поддържане, модернизация и
развитие на транспортната инфраструктура“, Подприоритет 8.3 „Постигане на
висока степен на безопасност и сигурност на транспорта“, Подприоритет 8.4
„Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда
и здравето на хората“ и Подприоритет 8.5 „Устойчиво развитие на масовия
обществен транспорт“
Планът отговаря на следните стратегически и специфични цели на Национална
стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.).
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• Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски,
национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения
потенциал на районите и опазване на околната среда”, Специфична цел 6
„Повишаване на качеството на атмосферния въздух на територията на
страната, в т.ч. в градските центрове” към Приоритет 1.3. „Развитие на
инфраструктурата за опазване на околната среда”;
• Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез
укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в
районите и качеството на средата в населените места, Специфична цел 1
„Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване
качеството на градската среда” и Специфична цел 2 „Подобряване на
благоустройството, транспортната и комуникационната свързаност в
агломерационните ареали на големите градове” към Приоритет 4.1
„Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на полицентричната
мрежа от градове”
Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025 г.).
Стратегическа Цел 1 „Интегриране в европейското пространство”.
Стратегическа Цел 3 „Пространствена свързаност и достъп до услуги”.
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р.България до
2020 г.
Цел 1: Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата
инфраструктура.
Стратегия за развитие на транспортната система на Р.България (2010-2020 г.).
Стратегически цели:
-Постигане на икономическа ефективност.
-Развитие на устойчив транспортен сектор.
-Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.
Приоритети:
-Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура.
-Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната
среда и здравето на хората.
-Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта
-Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички
райони на страната.
-Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.
Национална стратегия за околна среда (2009-2018 г.).
Стратегическа цел 1: Намаляване и предотвратяване на последиците от
изменението на климата и чиста енергия.
Стратегическа цел 3: По- здравословна околна среда за по-добро
качество на живот.
Стратегическа цел 4: Насърчаване на устойчивото потребление и
производство.
1.2.На регионално ниво.
1.3.На местно ниво.
План за развитие на община Кърджали /ОПР/ 2014-2020 г.
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Интегриан план за градско възстановавяне и развитие на град Кърджали
/ИПВГР/ 2014-2020г.

Описание на настоящотото състояние 2007-2012 г.
1 .1 .

Местоположение и урбанизационна структура

Община Кърджали е разположена в северната част на източните Родопи
заемайки площ от е 624 км2. Административно, общината е част от ЮженЦентрален район, а град Кърджали е административен център на област
Кърджали. На североизток и изток община Кърджали граничи с общини от
област Хасково – Стамболово и Хасково. На юг граничи с общините
Момчилград и Джебел, и в много малък участък с община Крумовград (района
на язовир „Студен Кладенец”). На запад общината граничи с община Ардино, а
на север и северозапад с община Черноочене.
През територията на общината преминават жп линията Русе-Подкова и
първокласния път Русе - В. Търново - Ст. Загора – Хасково – Кърджали –
Маказа. Пътят е една от най-важните транспортни връзки, пресичащи България
в направление север – юг и част от трасето на Общоевропейски транспортен
коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 2013 г. на Граничен контролнопропускателен пункт (ГКПП) Маказа се обособява директна връзка, свързваща
р. Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен коридор № VII с Бяло
море (пристанище Александруполис). Това дава възможност за увеличаване на
трансграничните контакти и всички прозтичащи от тях възможности (търговия,
трудов пазар, инвестиции и т.н).
Урбанизационната структура на общината се характеризира с 1 градски
център и 117 малки, разпръснати населени места. Урбанизирани територии
заемат 5,01 % от територията на общината. Градското население в общината е
64,94% (2012 г.), като се отчита незначително намаление спрямо 2005 г. с 1,2
пункта, главно поради вътрешно миграционни процеси през последните две
години. Гъстотата на население през 2012 г. е 116,95 души / км2 спрямо 119,63
души през 2005 г.
Преобладаващата част от населените места са разположени по трите
изходни артерии от гр. Кърджали към Хасково и по пътя към Ардино.
Административен център на общината е гр. Кърджали, в който са
концентрирани и административните структури на централната власт. Градът,
се явява център на икономическото развитие, съчетавайки различни отрасли от
индустрия и услуги.
Град Кърджали е населено място от 2-ра категория, с население от 43 880
жители1. Общата площ на града по градоустройствен план е 1078,71 ха. В
1

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд в Р. България
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чертите на града са включени кварталите: „Байкал”, „Боровец”, „Централна
градска част”, „Студен кладенец”, „Възрожденци”, „Възрожденци-Тераса”,
„Прилепци”, „Веселчане”, „Гледка”, „Горна Гледка”, Промишлени зони „Юг”,
„Изток”, „А” и „Б”.
В рамките на общината са обособени седем опорни центрове, чиито ядра
са съставени от сравнително големи села с население между 500 и 1000 души,
разположени почти равномерно в цялата територия на общината – Стремци,
Мост, Перперек, Широко поле, Глухар, Бойно и Костино.
Фигура 1 - Динамика на население в Опорните центрове на община

Кърджали – 2005-2011г.
Източник: НСИ
1 .2 .

Обща характеристика на местната икономика

В икономиката на областта, община Кърджали има доминиращо
положение. Всеки три от пет предприятия в областта са на територията на
общината. Над 60% наетите и заетите в област Кърджали са в структури и
предприятия на територията на общината. Преобладаващата част от
произведената продукция в областта е реализирана в предприятията от
общината. Близо 80% от реализираните приходи в местната икономика също са
на територията на общината. Основната част от ДМА са активи притежание на
предприятията от община Кърджали. Приносът на община Кърджали в
развитието на областната икономика е показан на фиг. 3.
Фигура 2 – Принос на предприятията в община Кърджали в
икономиката на област Кърджали по основни икономически индикатори
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Източник: Национален статистически институт
Основните икономически дейности развити на територията на общината
са:


Добивна промишленост – наличие на богати находища на нерудни
полезни изкопаеми – перлит, бентонит, и естествени зеолити (90% от
производството, на които се използват в строителството, циментовата
промишленост и селското стопанство);



Преработваща промишленост;



Производство на цветни метали: олово, цинк, кадмий и др.;



Машиностроителна промишленост - производството на машини,
съоръжения и инструменти, необходими за подземния рудодобив и
обогатяването;
хидравлични
и
пневматични
изделия;
високо
пречиствателна техника; гама от манометри за ниско, средно и високо
налягане и други;



Текстилна и трикотажна промишленост - производството на всички
видове горни и долни облекла;



Строителство - съществуващите строителни дружества са снабдени с
модерна лека и тежка механизация и съвременна база за добив на
инертни материали, варобетонни разтвори и промишлен камък;



Туризъм – културно-историческото наследство и природните дадености
са предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта;



Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост - по данни на
общинската администрация, предприятията в общината могат да
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преработват 20 хил. тона тютюн, 10 хил. т. месо, 45 хил. литра мляко, над
4 хил. т. плодово-зеленчукови консерви и други;
Въпреки свиването на производството в последните кризисни години
сектор „Индустрия“ запазва водещо място формирайки над 70% от
Фигура 3 – Принос на икономическите сектори в икономиката на община Кърджали, 2008-2010 г. в (%)

произведената продукция в местната икономика (фигура 4).
Източник: ТСБ – Кърджали, собствени изчисления
Водещите три икономически дейности в общината са преработващата
промишленост (60% от общото производство в общината през 2010 г.),
строителството (12% от общото производство в общината през 2010 г.) и
търговията (7% от общото производство в общината през 2010 г.).
Хотелиерството и ресторантьорството, които са силно свързани с развитието
на туризма на територията на общината има много малък дял в общинската
икономика по отношение на реализираната продукция – едва 1%.
1 .3 .

Демографски процеси на територията на община Кърджали

Развитието на демографските процеси в община Кърджали са резултат
от общи тенденции в демографското развитие на страната, а други – със
Фигура 4 – Динамика на населението в община Кърджали в
специфичните особености
периода 2005-2012 г., към 31.12 (брой)
на
историческото,
икономическото и културно
развитие. В периода 2005 2012 г. населението на
община
Кърджали
е
намаляло с 1 543 души при
средно годишен темп на
намаление 0,32% - фиг. 10,
което е два пъти по-малко
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в сравнение с намалението на област Кърджали. Основен фактор за
динамиката на процесите има механичния прираст, който през анализирания
период определя движението на числеността на населението. Прирастът на
населението през 2008 г. се дължи както на положителния естествен прираст
на населението от 0,4‰, така също и на положителните миграционни потоци.
В периода 2005 - 2010 г. не се наблюдават значителни изменения в
демографските характеристики по местоживеене в градовете и селата.
Намаляването на градското население протича с темпове, съпоставими с
намалението на селското население. Това спомага за леко нарастване делът
на градско население, което достига до 66,67% от общото население през 2010
г., спрямо 66,15% през 2005 г. През последните две години се наблюдава
обратен процес на постепенно нарастване на селското население с близо 1,7%,
като в края на 2012 г. достига до 35,1% от общото население на общината.
Половото съотношение е 94 мъже на 100 жени, което се дължи на по високата средна продължителност на живот на жените и по - високите нива на
смъртност в средните и високи възрасти при мъжете.
1 .4 .

Транспортна инфраструктура и достъпност

1.4.1. Състояние на пътната инфраструктура
Пътната мрежа на община Кърджали включва пътища от
републиканската и общинската пътна мрежа, с дължина от 368,615 км – Фигура
5 - Дължина на пътната мрежа по видове в община Кърджали, в км. Гъстотата е
31 км / 100 км2, като пътната мрежа в общината е развита под средното
равнище за страната.
Фигура 5 - Дължина на пътната мрежа по видове в община
Основната
пътна
Кърджали, в км.
артерия е Път 1-5 Русе Бяла - Полски Тръмбеш
В.Търново
о.п.
Дебелец - Дряново Габрово - Шипка Казанлък - о.п. Стара
Загора - Средец Димитровград
о.п.
Хасково-Конуш
Черноочене - Кърджали Момчилград - Маказа граница Гърция" и новоизграденото трасе на подходен път „Подкова - ГКПП
"Маказа", като час от международните пътища (E- мрежа - Е-85). Пътят е част
от ще премине трансевропейски транспортен коридор N 9 Хелзинки Александруполис.
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Третокласната пътна мрежа е близо 95 км., като най-значими са: III –
507 – Кърджали – Жинзивово – Мост – област Хасково; III – 865 – Кърджали –
Ардино – област Смолян; път III-508 "/Кърджали – Момчилград /- Джебел –
Рогозче – Фотиново - /Бенковски-Подкова/
Основната част от пътната мрежа на общината е съставена от общински
пътища с обща дължина от над 258,7 км. През периода 2007-2012 г. са
ремонтирани 177,252 км. на стойност над 3,182 млн. лв. Независимо от
предприетите мерки от страна на общината, състоянието на пътната настилка,
като цяло е незадоволително. В следствие дългогодишната експлоатация и
атмосферните влияния, тя е износена и амортизирана. През годините са
извършвани частични изкърпвания, което не е достатъчно да се подобри
експлоатационното им състояние. Състоянието на пътищата е лошо, особено в
направление към по-малките населени места (махали). Според експертни
оценки е необходимо е да се извършат основни ремонти, реконструкция и
рехабилитация на над 50% от общинските пътища.
Фигура 6 – Състояние на общинската пътна мреа (%) и дължина на
ремонтираната общинска пътна мрежа, 2007-2012 г. (км)

Източник: Общинска администрация Кърждали
Уличната мрежа в общината е изградена предимно от асфалтова
настилка. Голяма част от мрежа не е в добро състояние, като затруднява
предвижването в рамките на населените места и има нужда от рехабилитация
и реконструкция. Един от основните недостатъци е липсата на възможност за
безпрепятствено придвижване по улиците и на нормален достъп за хора с
увреждания до административни сгради, паркове, развлекателни и спортни
съоръжения. Като цяло, в града липсват обособени места за паркиране, което е
условие за повишаване комфорта на живеещите в града.
1.4.2. Железопътна инфраструктура
Територията на община Кърджали се обслужва от участъка на ІV главна
жп линия “Русе – Димитровград – Подкова”. На територията на общината
общата дължина на жп мрежата е от 26 км. Линията не е електрифицирана и е
с незначителен пътнически и товарен поток. Средните скорости на движение са
60-70 км/ч, доста под европейските изисквания за международните
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железопътни линии със смесен трафик. На територията на общината
функционират 3 ж.п. гари за пътнически превози: Мост, Широко поле, и
Кърджали. От 2011 г. за товарни превози функционират само 1 ж.п. гара в гр.
Кърджали. Намаление се отчита и при обема на товарните превози в периода
2006 - 2010 г. е в резултат на намалялата или спряла дейност на редица
големи промишлени фирми с товароемки производства, а също и от
увеличеният брой на автомобилни фирми в сферата на товарните превози.
Тупиковото окончание на линията към южната граница не дава
възможност за ефективно използване на цялото железопътно направление,
осигуряващо от една страна директна връзка на р. Дунав (ОЕТК № 7) с Бяло
море и от друга връзки на север с Русия, Украйна, Беларус, Балтийско море и
главните паралелни европейски направления, обвързващи Западна, Централна
и Източна Европа. Продължаването на жп линията и обвързването й с жп.
мрежата на Р. Гърция ще обезпечи достъпа до беломорските пристанища –
Александруполис, Солун и Кавала.
1.4.3. Въздушна инфраструктура
Община Кърджали разполага с летище, изградено в източната част на гр.
Кърджали. Площта на бетоновата писта е с размери 440/30 метра и може да
обслужва въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5 700 кг.
Намира се в близост до Южната промишлена зона на града. В момента
летището не функционира, поради липса на средства за експлоатация.
1.5 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
1.5.1. Анализ на компонентите на околната среда
Основен принос в замърсяването на въздуха, водите и почвите имат:
−

промишлените предприятия в населените места, в които не се спазват
изискванията на екологичното законодателство;

−

дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на
добрата производствена практика;

−

изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища;

−

нерегламентираното складиране и съхранение на торови маси от
животновъдните ферми;

−

проблеми на складове за пестициди;

−

лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях липсваща канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, липса
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на съвременни високо ефективни пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води от промишлените предприятия и населените места.
1.5.2. Качество на атмосферен въздух
Състоянието на атмосферния въздух в община Кърджали се следи от
АИС “Студен кладенец” - разположен в застроената част на гр. Кърджали,
отчитащ влияние на емисии от производствени дейности и емисии от битовия
сектор. Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат ежечасно.
Общината има разработена Програма за качеството на атмосферния въздух
(КАВ).
Потенциалните замърсители на въздуха са големите промишлени
предприятия, разположени в град Кърджали и в някои други населени места, но
при строг контрол и ефективно управление много от вредните емисии могат да
се сведат до стойности, съобразени с изискванията на действащото
законодателство. В района на гр. Кърджали по-големи замърсители са ”Ес енд
Би Индастриъл Минералс“ АД, “ОЦК” АД (при извършване на дейности). При
определени метеорологични условия /продължително безветрие, мъгла, ниска
облачност/ се натрупват замърсители в приземния слой от фини прахови
частици /ФПЧ/ - ФПЧ102, серен диоксид, олово и кадмий, превишаващи
пределно допустимите норми. През 2011 г. регистрирания брой превишения на
ФПЧ10 е 1233 над допустимата норма от 50 µg/m3 или 33,7% от общия брой
средноденонощни стойности. През 2012 г. са регистрирани по-малко
превишенията над допустимата норма. Основните превишения се регистрират
през зимните месеци- януари, февруари, ноември и декември. Измерените
високи нива по този показател са резултат от все по-масовото използване на
твърди горива за отопление в бита през зимния период на годината,
интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежаща
инфраструктура и съвсем малък дял има промишлеността.
Замърсяването на Кърджали със серен диоксид е с тенденция за
сериозно намаляване през 2012 г., в резултат от спряната производствената
дейност на “ОЦК” АД. Община Кърджали осъществява контрол по изпълнение
на програмите за привеждане на дейността на “S&B Индастриъл Минералс”АД
и ”Горубсо - Кърджали” АД в съответствие с нормативните изисквания по
околна и работна среда. “S&B Индастриъл Минералс” АД изпълнява програма
за поддържане в изправност на прахоуловителните съоръжения и спазване на
нормите за емисии. С цел предотвратяване на запрашаването в районите на
промишлените фабрики през летните месеци системно се оросяват
2

ФПЧ10 - Фини прахови частици, с размер до 10 микрона

Превишаващите стойности през 2011 г., надхвърля допустимия брой превишения за една календарна
година /35/, регламентирани в Наредба № 12/ 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
3
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вътрешнозаводските пътища. “Горубсо – Кърджали” АД изпълнява
предвидените мероприятия за предотвратяване на замърсяването с прах, като
поддържа в изправност оросителната инсталация на хвостохранилище
„Кърджали 2”, извършва почистване (измиване) на работната площадка на
завода и ул. ”Заводска”. Спряната производствената дейност на “ОЦК” АД – гр.
Кърджали се отразява и върху регистрираните превишения на
средногодишните норми по показателите олово, кадмий и арсен, като за 2012 г.
няма отчетени превишения на средногодишните норми (СГН).
От значение за разпространението и разсейването на замърсителите на
атмосферния въздух са особеностите на релефа и надморската височина,
наклон и изложение на скатовете, които определят разпределението на
топлината, светлината, количеството на валежите и влагата, ветровата
картина. Наличието на локален приземен пренос на въздушни маси по
поречието на р. Арда в посоките изток-запад също съдейства за натрупване на
замърсители в атмосферния басейн през някои периоди от годината.
Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в
населените места са: емисиите от транспорта, локални горивни източници,
битовото отопление, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради
нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Усилията на местните
власти са насочени към рехабилитация на пътната мрежа и подобряване
организацията на движение. В общините в област Кърджали са разработени
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за
вредни вещества в районите за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ).
1.5.3. Шумово замърсяване
Шумовото замърсяване се генериран от големите промишлени
предприятия, които са разположени в отдалечени от жилищните райони
промишлени зони на гр. Кърджали, като се предприемат мерки за
обезшумяване на производствата и съоръженията – „Горубсо–Кърджали” АД,
гр. Кърджали, ”Пневматика Серта” АД, ”Ес Енд Би Индастриъл Минералс” АД,
фабрика “Бентонит и зеолит” гр. Кърджали, ”Устра-Бетон” АД, гр. Кърджали.
Емитери на шум са рудодобива, транспортният шум в градовете и населените
места, разположени в близост до пътните участъци с натоварен трафик.
Завишава се шумовото натоварване при извършване на строителни работи.
1.6. Съществуваща мобилност.
1.6.1 Пешеходни зони
В град Кърджали има изградена една пешеходна зона в Централната градска
част, която е забранена за движение на МПС. Ползва се от пешеходци и
велосипедисти. Градската среда в по-голямата си част е проектирана и
изградена по начин, осигуряващ безопасно движение на пешеходци: изградени
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са тротоари, подходи към вътрешно-квартални пространства и жилищни сгради
и са осигурени пешеходни пътеки за безпрепятствено преминаване през улици
в рамките на града. Град Кърджали е разположен по поречието на река Арда,
който се явява основен градоустройствено определящ фактор. За улеснение
на пещеходците има изградени два пешеходни моста над коритото на река
Арда, които осигурят пешеходна връзка между двата бряга. Експлоатационно
състояние на мостовете не е много добро.
1.6.2. Велосипедни алеи
В рамките на град Кърджали няма изградена мрежа велосипедни алеи. В
момента се оформя една велосипедна алея по централния бул. „България”,
чието изграждане е по проект, финансиран по ОП „Регионално развитие” 20072014.
Няма предлагане на велосипеди под наем. Само пред основни
административни сгради има изградени паркинги за велосипеди.
1.6.3. Товарен транспорт
Община Кърджали не разполага с данни за този тип транспорт. През града
преминава трасето на републикански път Русе - В. Търново - Ст. Загора –
Хасково – Кърджали – Маказа, който е част от трансевропейски коридор ІХ
Хелзинки – Русе – Александрополис. Ежедневно множество товарни
автомобили преминават транзитно през града за останалите общини от
областта или за Р. Гърция. Зареждането на местните промишлени, търговски и
хотелски обекти се извършва по всяко време на денонощието без ограничения.
1.6.4. Обществен транспорт
Към настоящия момент не е извършено проучване и измерване на
съотношението между видовете транспорт и начини на придвижване, в т.ч.:
масов градски обществен транспорт, лични автомобили, велосипеди, пеш и др.
През последните години се наблюдава все по нарастваща тенденция към
увеличаване на превозите с лични превозни средства, както на живущите в гр.
Кърджали и общината, така и на тези, който посещават града или преминават
транзитно през града, поради факта, че няма обходен път.
Градският транспорт на гр. Кърджали се изпълнява изцяло и само с
автобусни превози. Обществения градски транспорт обслужват 2/3 от
територията на гр. Кърджали. На този етап без покритие с градски транспорт са
кв. “Байкал” и кв.“Студен кладенец”.
Градските автобусни линии, като част от Общинската транспортна схема
са утвърдени с Решение № 123/28.09.2000г., изменени и допълнени с Решение
№ 93/28-05.2009г. на Общински съвет – Кърджали. Те включват следните
направления:
1. Направление:
1.1. Пазара – Възрожденци – Пазара

№ 13
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1.2. Пазара – Прилепци – Пазара

№5

1.3. Пазара – Прилепци – Възрожденци –
бл. 102 – Стар мост – Пазара

№113

2. Направление:
2.1. Пазара – Гледка – з-д“Бистрец” – Пазара
2.2.Пазара – Гледка – Пазара

№ 26
№6

3. Направление:
3.1. Пазара – ОЦК – Пазара

№3

4.Направление:
4.1. Пазара – Резбарци – Пазара

№ 20

5. Направление:
5.1.Пазара – Нов мост – Прилепци –
Веселчани – ж.п.гара – Прилепци

№ 14

6. Направление:
6.1. Пазара – Островица – Пазара
7. Направление:
7.1 Пазара – Македонци – Пазара
8. Направление:
8.1.Възрожденци – Гробищен парк
8.2. Гледка – Гробищен парк
9. Направление:
9.1 Обиколна: Пазара – Нов мост –
Възрожденци - Гледка – ж.п.гара – Пазара
Спирките в обществения градски транспорт са общо 62 бр., разпределени както
следва:
І. Централна градска част:
1. Пазара – 2 бр.
2. бул.”Тракия” – 3бр. / в двете посоки /
3. ул.”Сан Стефано” – 3 бр. / в двете посоки /
4. ул. “Булаир” - 2 бр. / в двете посоки /
5. бул.”България” – 7 бр. / в двете посоки/
6. Кръгово кръстовище образувано на
бул. .”Беломорски” с бул. “България” пред
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автогара “21-ви век” - 1
7. ул.”Републиканска” – 1 бр.
8. бул.”Беломорски” – 2 бр. / в двете посоки/
II. кв. “Веселчане”:
1. ул.”1-ви май” – 6 бр. / в двете посоки /
2. ул.”8-ми март” – 3 бр. / в двете посоки /
III. кв.”Гледка”:
1. ул.”Тина Киркова” – 1 бр.
IV. кв.”Възрожденци”:
1. бул.”Христо Ботев” – 8 бр. / в двете посоки /
2. ул.”Райна княгиня” – 5бр. / в двете посоки /
3. ул.”Райко Жинзифов” – 2 бр.
4. ул. “Христо Г. Данов” – 2 бр. / в двете посоки /
5. Нов мост – 1бр.
V. кв.”Прилепци”: - 1 бр.
VI. Индусриална зона “Юг”:
1. з-д “Арда” – 1 бр.
2. з-д “Формопласт” – 1 бр.
3. с. Айрово – 2 бр. / в двете посоки /
4. з-д “Бистрец” – 1бр.
VII. с. Резбарци: - 1 бр.
VIII. с. Македонци: - 1бр.
IХ. с. Горна Гледка: - 2 бр. / в двете посоки /
Х. с. Вишеград: - 2 бр. / в двете посоки /
ХI. с. Опълченско: - 1 бр.
Съгласно представената справка от превозвача, извършващ градските
автобусни линии, за финансовите резултати към 30.06.2014г. броя на
превозените пътници във вътрешноградския транспорт за 2013 г. е 141 200 бр.,
а изминатия общ пробег за същия период е 219 721 км.
Претоварване на линиите се наблюдава в сутрешните часове от 07.00ч.
до 08.00ч. и вечер от 17.00ч. до 18.00ч., свързано с предвижването на
работещи и ученици до работните места и училищата и обратно. През другите
часови интервали автобусите изпълняващи градските линии в града са с малък
брой пътници. Средната продължителност на пътуването по градските линии в
едната посока е приблизително 30 минути.
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Към момента в масовия градски обществен транспорт не е въведена
автоматизирана система за управление и контрол на трафика, система за
локализиране на превозните средства, автоматизирана билетна система,
система за видеонаблюдение и друг вид интелигентна транспортна система.
Разписанията на автобусите, обслужващи градските линии в реално
време са залепени по спирките на градския транспорт, а за конкретните линии по превозните средства, които ги изпълняват.
1.6.5. Паркиране
Повечето жилищни блокове имат изградени паркоместа и гаражи за живущите в
тях. Собствениците на къщи обикновено разполагат с гараж в двора, но може
да се паркира и на улицата, което в повечето случаи е разрешено.
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2. SWOT - Анализ
Резултатите от SWOT - анализа имат за цел по - точно формулиране на
приоритетите и целите при разработване на стратегическата част на Плана за
устойчива градска мобилност за периода 2015-2020 г. и да спомогне за
определяне на текущата стратегическа позиция и избора на стратегия.
Задачата на анализа е да извърши своеобразна оценка на позицията и
възможност да се предприемат корективни мерки за подобряване на
съществуващото състояние. Между елементите на анализа има взаимовръзки,
които разкриват потенциала и проблемите, за които предстои да бъде
намерено решение през следващия програмен период. Чрез SWOT – анализа
се цели:
−

синтезирано представяне на състоянието на град Кърджали в сферата на
градската мобилност;

−

насочване към приоритетни сфери за постигане на устойчиво развитие;

−

насочване към приоритетни проблеми за решаване.

SWOT – анализа и включва четири квадранта, които имат за задача да
спомогнат процеса на планиране, като изискванията, които са съблюдавани са:
−

Силните и слабите страни - вътрешни за общината, върху които можем
да влияем пряко и да контролираме.

−

Възможностите и заплахите - външни спрямо нея, които следва да бъдат
отчетени, но върху които не може директно да се влияе и остават извън
контрола на общината. Възможностите и заплахите пред общината са
свързани с нейната външна среда.

SWOT анализ
Силни страни
−

Добре развита пътна мрежа;

−

Отваряне на прохода Маказа;

−

−
−

Слаби страни
−

Лошо състояние на общинската пътна
мрежа;

−
Подобрено качеството на атмосферния
въздух в сравнение с периода 1990 – 2010
г.;
−

Недоизградена
довеждаща
инфраструктура в индустриалната зона;

Приет Общ устройствен план на град
Кърджали;
−
Наличие на квалифицирани кадри в
основните сектори от икономиката на −

Лоша довеждаща инфраструктура и не
социализирани туристически обекти;
Не
актуализирана
транспортно
комуникационна схема на град Кърджали
Липса на единна схема за изграждане на
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−

−
−

общината;

велосипедни алеи в град Кърджали;

Развити
социални,
здравни
и −
образователни услуги в общината – за хора
с увреждане, възрастни хора и деца;
−
Активно
взаимодействие
между
социалните институции в общината;

Не добре развита система за паркиране
в централна градска част

Сериозен потенциал за развитие та
туризма –места за настаняване и хранене, −
природни и културни дадености
−

Възможности

Недобра
координация
между
заинтересованите страни по отношение
прилагане на единна политика в сферата
на мобилността;
Не достатъчен брой кадри притежаващи
нужните компетенции в сферата на
мобилността;
Недостатъчна
информираност
заинтересованите
страни
възможностите
в
сферата
мобилността;

сред
за
на

Заплахи

−

Използване на средства от фондовете на −
ЕС;

Продължаване
на
икономическата
стагнация в страната и ЕС;

−

Привличане
на
преки
чуждестранни −
инвестиции, в т.ч реализация на проекти
базирани
на
публично-частно
партньорство;
−
Използване на национални, европейски и
международни програми за насърчаване на
дейности в сферата на мобилността;

Климатични промени и свързаните с тях
рискове, в т.ч влошаване параметрите
на околната среда;

−

−

Използване на програмите за териториално
сътрудничество

Демографски срив – квалифицираните
кадри напускат община Кърджали и
процесите
на
застаряване
на
трудоспособното население, особено в
малките населени места от общината се
задълбочават
Сложни
и
продължителни
административни процедури за отдаване
под наем и продажба на терени за
осъществяване
на
инвестиционни
намерения;
- Честа промяна в нормативните актове,
имащи отношение към развитието на
градската мобилност

Стратегическа част – описание на предлаганите мерки
1. Мерки, свързани със събиране на информация, изграждане на база
данни и градски схеми и планове;
Провеждане и изготвяне на детайлен транспортен одит,
a.
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b.
Преглед и актуализация на Транспортната схема на града (част
от ОУП), която да отразява съвременните изисквания за достъпност
на градската среда и степен на изграденост на инфраструктурата;
c.
Изработване на нов план за организация на движение;
d.
Да се извърши детайлно проучване за нагласите на местното
население да използва обществен транспорт, включително
причините за пътувания, използваните видове транспорт и тяхното
разпределение;
2. Мерки за осъвременяване и оптимизиране управлението на местния
обществен транспорт
a. Изготвяне на техническа документация и последващо изграждане
на мостово съоръжение над реката за отвеждане на транспортния
трафик от Централна градска част.
b. Подобряване на достъпността на основната инфраструктура до
градски автобусни спирки на територията на целия град.
c. Въвеждане на автоматизирана система за управление и контрол
на трафика и система за улично видеонаблюдение;
d. Стимулиране развитието на т.нар. ”меки” видове транспорт
(колоездене, пешеходно придвижване);
e. Популяризиране на системите за споделен транспорт.

3. Паркинг-политика
a. Градско планиране и обособяване на синя, зелена и жълта зони.
Реализиране на мерки за поетапното им изграждане, след
извършване на оценка за социалното им въздействие;
b. Изграждане на паркинги и/или обособяване и маркиране на
паркоместа по протежение на бул. „Христо Ботев”;
c. Обособяване на паркоместа в централна градска част и
кварталите на град Кърджали.
4. Велосипеден транспорт
a. Разработване на План за изграждане на велоалеи на територията
на град Кърджали, предшествано от проучване за осъществимост
за тяхното реализиране;
b. Изграждане на велоалея по бул. „България” в рамките на Проект
за достъпна и зелена градска среда, финансиран от ОПРР (в
процес на изпълнение);
c. Изготвяне на прединвестиционно проучване и технически проект
за изграждане на велоалея по ул. „Добруджа”, в рамките на ОП
„Техническа помощ”;
d. Изграждане на велоалеи в централна градска част по
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
Кърджали за периода 2012 – 2020 година;
e. Обособяване на паркоместа за велосипеди.
5. Информационно-обучителни мерки
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a. Да се проведат серия от семинари и публични дискусии на тема
„Градска
мобилност”
сред
общинската
администрация,
транспортни и туристически фирми, търговски обекти и граждани;
b. Предоставяне на информация за устойчивите форми на мобилност
на територията на града и в региона, чрез изградения Център за
услуги и информация на гражданите;
c. Да се подобри вертикалната маркировка в централната част на
града с поставяне на указателни табели (многоезични) към
основните извеждащи артерии за Пловдив и прохода Маказа;
d. Включване на образователните институции в дейности и проекти
за устойчива градска мобилност.
6. Товарен транспорт и логистика
a. Проучване на възможностите за въвеждане на такъв режим на
обслужване на товарния транспорт, който да засяга минимално
бита на населението: въвеждане на времеви график за зареждане
на търговски обекти в ЦГЧ.
7. Таксиметров превоз
a. Насърчаване на споделено използване на таксиметровия превоз;
b. Насърчаване на мерки, свързани с използването на екологични
видове транспортни средства – хибридни и електрически
автомобили
8. Пешеходна мобилност
a. Маркиране и обозначаване на участъци от Главен булевард (част
от Републиканска пътна мрежа), преминаващ през жилищни
квартали „Възрожденци”, „Байкал” и „Веселчани”, за ограничение
на скоростта;
b. Изграждане на предвидените пешеходни пространства в
централна градска част по Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на Кърджали за периода 2012 – 2020
година;
c. Ремонт и реконструкция на пешеходни алеи и тротоари по бул.
„Христо Ботев”, включително подновяване и подобряване на
достъпа за хора с увреждания.
d. Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и тротоари.

Времева рамка
1. Краткосрочни мерки – 2015-2017 г.
• Мерки, свързани със събиране на информация, изграждане на база
данни и градски схеми и планове;
• Информационно-обучителни мерки;
• Подобряване на достъпността на основната инфраструктура до градски
автобусни спирки на територията на целия град;
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• Разработване на План за изграждане на велоалеи на територията на
град Кърджали, предшествано от проучване за осъществимост за тяхното
реализиране;
2. Средносрочни мерки – 2015-2020 г.
• Стимулиране развитието на т.нар. ”меки” видове транспорт
(колоездене, пешеходно придвижване);
• Популяризиране на системите за споделен транспорт.
• Обособяване на паркоместа в централна градска част и кварталите на
град Кърджали.
• Изграждане на паркинги и/или обособяване и маркиране на
паркоместа по протежение на бул. „Христо Ботев”;
• Изграждане на велоалеи в централна градска част по Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие на Кърджали за периода
2012 – 2020 година;
• Изграждане на велоалея по бул. „България” в рамките на Проект за
достъпна и зелена градска среда, финансиран от ОПРР;
• Изготвяне на прединвестиционно проучване и технически проект за
изграждане на велоалея по ул. „Добруджа”, в рамките на ОП „Техническа
помощ”;
• Обособяване на паркоместа за велосипеди.
• Проучване на възможностите за въвеждане на такъв режим на
обслужване на товарния транспорт, който да засяга минимално бита на
населението: въвеждане на времеви график за зареждане на търговски
обекти в ЦГЧ.
• Маркиране и обозначаване на участъци от Главен булевард (част от
Републиканска пътна мрежа), преминаващ през жилищни квартали
„Възрожденци”, „Байкал” и „Веселчани”, за ограничение на скоростта;
• Насърчаване на споделено използване на таксиметровия превоз;
• Насърчаване на мерки, свързани с използването на екологични видове
транспортни средства – хибридни и електрически автомобили
• Изграждане на предвидените пешеходни пространства в централна
градска част по Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на Кърджали за периода 2012 – 2020 година;
• Ремонт и реконструкция на пешеходни алеи и тротоари по бул. „Христо
Ботев”, включително подновяване и подобряване на достъпа за хора с
увреждания.
• Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и тротоари.
3. Дългосрочни мерки – 2015-2025 г.
• Градско планиране и обособяване на синя, зелена и жълта зони.
Реализиране на мерки за поетапното им изграждане, след извършване
на оценка за социалното им въздействие;
• Въвеждане на автоматизирана система за управление и контрол на
трафика и система за улично видеонаблюдение;
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• Изготвяне на техническа документация и последващо изграждане на
мостово съоръжение над реката за отвеждане на транспортния трафик
от Централна градска част.

Действия по наблюдение и оценка и система от индикатори
Действия по наблюдение и оценка на изпълнението на ПУГМ на община
Кърджали
ПУГМ е основния инструмент за провеждане на местна политика,
съобразена с нуждите на общността, както и с финансовите и времеви
ограничения, наложени по законов и икономически ред. Като такъв инструмент
плана задължително съдържа и елементите наблюдение, оценка и контрол, в
това число и механизмите за събиране на данни за заложените индикатори.
Наблюдението на изпълнението на плана осигурява систематично
събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и
вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и
ефикасно изпълнение на плана. Той предоставя навременна информация за
планираната и извършената работа, като тази информация е достъпна за
всички заинтересовани страни. Осъществяването на текущото наблюдение ще
подпомогне процеса на идентифициране на рискове и съответно да способства
за вземане на адекватни мерки за тяхното преодоляване.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за
ПУГМ съгласно дефинираната система от индикатори (физически и финансови)
организацията и методите на изпълнение, прилагани от общинската
администрация.
За постигане целите на наблюдението е изградена система за наблюдение,
която да отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение
ПУГМ, но също така е в съответства на системата за наблюдение на
останалите стратегически документи на община Кърджали.
Системата за наблюдение обхваща:
1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
2. индикаторите за наблюдение;
3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната
работа;
4. системата на докладване и осигуряване на информация и
публичност.
В процеса на наблюдение на изпълнението на ПУГМ общинският съвет
осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на плана. Финансовото и техническото
обезпечаване на дейността по наблюдението на ПУГМ се осигурява от
бюджета на община Кърджали. Ресурсното осигуряване и разпределение на
средствата при реализацията на мерките залегнали в плана се осъществява
на база разработената Индикативна финансова таблица / Приложение 3/
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Основните източници на финансиране на дейностите и проекти за периода
2015-2020 г., са както следва:
 Целеви средства от националния бюджет;
 Национални и международни програми;
 Структурни фондове;
 Собствени средства, в т.ч средства за съ-финансиране на проекти.
Организация, изпълнение, актуализация и наблюдение на ПУГМ
Местната власт има ключова роля при изпълнението на приетите цели на
ПУГМ. Реализирането на плана включва изграждане на вътрешноинституционална организация и регламентиране на връзките с другите
равнища за управление, както и с местните заинтересовани страни.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите
водещите компоненти. Най общо тук се включва:
1. Определяне на система от индикатори за измерване степента на
изпълнение;
2. Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите
параметри;
3. Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на
резултатите;
Тъй като ПУГМ е стратегически документ за местно развитие, следва да бъдат
обособени две нива при организирането, изпълнението и наблюдението му.
На първо ниво, функционалната, институционалната и териториалната
организация на действията по изпълнение на мерките и проектите на плана се
осъществят от общинския съвет и кметът на община Кърджали в съответствие
с законовите и нормативни изисквания.
Второто ниво е свързано с наблюдението на изпълнението на конкретните
проекти, залегнали в плана. Той се извършва от съответните екипи, натоварени
със реализацията на проекта. За изпълнение на проектите включени в ПУГМ
ще се създават мултидисциплинарни екипи от технически лица, юристи,
финансово – счетоводни експерти, лица с управленски опит, осигурява
необходимата експертиза за провеждане на наблюдението. Екипите ще
изпълняват задачи свързани с административно управление съобразно
законовите изисквания, и тези на финансиращата организация, технически
контрол за изпълнението на проекта, осигуряване на наблюдение на
изпълнението от трети страни.
Мерките за контрол на изпълнението на ПУГМ, предприети от община
Кърджали ще включват:
1. Осигуряването на достъп до информацията, свързана с изпълнението на
плана.
2. Кметът на общината, ежегодно докладва пред общинския съвет и
заинтересовани лица резултатите от осъществената местна политика и
изпълнените проекти.
От друга страна, създадените различни консултативни съвети, освен че имат
възможност за участие в процеса на програмиране и приоритизиране на
отделните проекти, ще получават и текуща информация за реализацията на
плана.
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1.3

Система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението

Изготвената система от индикатори следва стандартната утвърдена
структура необходими за наблюдението на изпълнението на ПУГМ през
програмния период 2015-2020 г.
Въвеждат се 3 вида индикатора – за продукт, за резултат и въздействие,
които са дефинирани на мярка. Въведени са и индикатори за продукт, за
отчитане на вложените финансови ресурси, който дават възможност за оценка
на ефикасността от направените интервенции. Списъкът с индикатори по мерки
е даден в приложение 2.
Основните информационни източници използвани за определяне на
базовите и целевите източници са данни събирани от НСИ, общинска
администрация, министерства и агенции.
Представената в приложение 2 система от индикатори дава възможност
да се проследи не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но
активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината.

Осигуряване на информация и публичност за изпълнение на
ОПР и прилагането на принципа на партньорство
Информация и публичност
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи,
на които се основава провеждането на държавната политика за регионално
развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички
нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането,
наблюдението и оценката. В съответствие с разпоредбите на Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), решението на
Общинския съвет за приемане на стратегическите документи на община
Кърджали, в това число и ПУГМ и техните актуализации се публикуват на
интернет страницата на общината, което ще бъде своевременно изпълнявано
от страна на отговорните служители в общинска администрация Кърджали.
Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и
публичност на ПУГМ в съответствие с техните компетенции.
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на ПУГМ осигуряват своевременна
информация за характера и същността на тези действия, за необходимостта и
потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях, както и за
постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към:
• широката общественост;
• потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;
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• лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални
проекти;
• осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност
на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на ПУГМ се
осъществява от Кмета на община Кърджали и общинския съвет в съответствие
с техните компетенции.
Основно предизвикателство пред общинската администрация и екипа за
управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и
заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката
на ПУГМ.
На ниво индивидуален проект задължително ще се залагат действия по
информиране на обществеността, като ще бъдат съобразени и с изискванията
на финансиращите програми. Тези мерки включват публикации в пресата,
поставяне на билбордове и информационни табели, провеждане на публични
мерприятия за популяризиране на постигнатите резултати.
В допълнение на тези проектни дейности общината ще провежда и
целенасочена политика към информиране на гражданите за текущите събития
и изпълнение на ПУГМ. Интернет страницата на община Кърджали ще се
актуализира регулярно, като предоставяната информация ще осигурява
прозрачност и откритост за действията по изпълнение на ПУГМ. Ще се
провеждат редовни срещи с медиите, където ще се предоставя текуща
информация за напредъка по изпълнение на определени проекти,
респективнно ПУГМ.
2.2 Мерки за прилагане на принципа на партньорство
Процесът на прилагане на принципа на партньорството включва участие на
партньорите при разработването на ПУГМ, неговото управление,
наблюдението и оценката на постигнатите резултати.
Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси
на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и
идеи за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие
между всички основни участници – местни власти, социални партньори,
неправителствен организации, частен бизнес, областен управител и областна
администрация.
При разработването и актуализацията на ПУГМ ще се прилага принципа на
партньорство, чрез включване на максимално широк кръг заинтересовани
страни. Обобщените резултати от процеса на консултиране водят до
последваща актуализация на плана съобразно настъпилите промени,
тенденциите и перспективите за развитието на общината.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
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публични обсъждания, кръгли маси обществени форуми и дискусии,
гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
Ще се дава възможност за изразяване на мнения и представяне на
предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг
участници, осъществяване на консултиране чрез организиране на публични
обсъждания и др.
По този начин, обществото ще бъде регулярно информирано за дейноста
на администрацията, постигнатите резултати и предстоящите инициативи при
съобразяване с мнението на гражданите, по проблеми които касаят заложените
в плана за развитие приоритети и цели.
Изпълнението на ПУГМ ще изисква дългосрочни усилия, но той може да се
изпълни успешно, само ако общественноста е своевременно информирана.
Само по този начин ще бъдат спазени и основните принципи на доброто
управление - ефективност и ефикасност, прозрачност, отчетност, отговорност,
възможност за сравняване на постигнатите резултати и стабилност.

29

Приложение 1
Приложими нормативни актове на европейско и национално ниво
1.Основни международни актове:
●Зелена книга „Към нова култура на градска мобилност“ на Европейската
комисия - 2007 г.;
●Регламент 1370/2007 за обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт;
●Директива 2008/50/ЕО за качеството на атмосферния въздух;
●Директива 2008/96/ЕО за откриване, обезопасяване и отстраняване на
местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия;
●Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно
ефективни пътни превозни средства;
●План за действие по градска мобилност на Европейската комисия - 2009
г.;
●Директива 2010/40/ЕО за внедряване на интелигентните транспортни
системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите
видове транспорт;
●Стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства
на Европейската комисия - 2010 г;
• Бяла книга „Пътна карта за единна Европейска транспортна област –
към конкурентоспособна и ефикасна транспортна система" на
Европейската комисия – 2011 г. ;
●Концепция за планове за устойчива градска мобилност „Заедно към
конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите”
на Европейската комисия – 2013 г. ;
●Регламент №1315 на ЕС „Насоки за развитие на Трансевропейската
транспортна мрежа” – 2013 г.;
●Стратегия „Европа 2020” на ЕС;
●Програма „Хоризонт 2020” на ЕС;
●Стратегия „Транспорт 2050” на ЕС.
2.Национални стратегически и планови документи:
●Национална програма за развитие „България 2020”;
● Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.);
●Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025 г.);
●Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р.България до
2020 г.;
●Стратегия за развитие на транспортната система на Р.България (2010-2020
г.);
●Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
на Р.България (2011-2020 г.);
●Национална стратегия за околна среда (2009-2018 г.);
●Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на
биогорива в транспортния сектор (2008-2020 г.);
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●Оперативна програма „Региони в растеж „ 2014-2020 г.”;
●Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 20142020 г.”;
●Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;
●Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България”
2014-2020 г.
3.Национални нормативни документи:
●Закон за автомобилните превози;
●Закон за устройство на територията;
●Законът за местното самоуправление и местната администрация;.
●Закон за общинската собственост;.
●Закон за пътищата;
●Закон за опазване на околната среда;
●Закон за движението по пътищата;
●Закон за чистотата на атмосферния въздух;
●Закон за защита от шума в околната среда;
●Закон за регионалното развитие;
●Наредба №2/2002 г на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили;
●Наредба №2/2004 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за планиране и проектиране на комуникационнотранспортни системи на урбанизираните територии;
●Наредба №2/2006 г. на Министерството на финансите за условията и реда
за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории пътници;
●Наредба №3/2005 г. на Министерството на финансите за условията и реда
за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони;
●Наредба №33/1999 г. на Министерството на транспорта за обществен
превоз на пътници и товари на територията на Република България;
●Наредба №2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортни системи в урбанизираните територии;
●Наредба №7/2000 г., относно правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
●Наредба №4/2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните
територии;
●Наредба №1/2001 г.на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за организиране движението по пътищата;
●Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с маркировка;
●Наредба №17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни
сигнали;
●Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
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●Наредба №12/2010 г. на Министерството на околната среда и водите за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух;
●Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните
транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с
останалите видове транспорт – 2013 г.
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Приложение 2

Мерки

Индикатори
Индикатори за продукт
Извършени проучвания и одити (брой - Отразява реализирана дейност)
Източник на информация: Проектна документация,отчети за изпълнение,
актове за приемане на работа
Базова стойност: 0 Целева стойност: 2 бр.

Индиктори за резултат

Мерки, свързани
със събиране на
информация,
изграждане
на
база данни и Разработени планове и схеми (брой - Отразява реализирана дейност)
градски схеми и Източник на информация: Проектна документация,отчети за изпълнение,
актове за приемане на работа
планове
Мерки
за
осъвременяване
и оптимизиране
управлението на
местния
обществен
транспорт

Базова стойност: 0 Целева стойност: 3 бр.
Изградени системи за управление на транспорта (брой – отразява реализирана
инвестиционна дейност)

Източник на информация: Проектна документация,отчети за изпълнение,
актове за приемане на работа
Базова стойност: 0 Целева стойност: 1 бр.
Изградени и подобрени елементи от градската среда и съоръжения
/спирки, подстъпи и др./ (брой – отразява реализирана инвестиционна дейност)
Източник на информация: Проектна документация,отчети за изпълнение,
актове за приемане на работа
Базова стойност: 0 Целева стойност: 20 бр.

Относителен дял на участниците в
различни
форми,
стимулиращи
градската мобилност
(Брой на участниците в „меки” видове транспорт,
споделен транспорт спрямо общия брой жители
на град Кърджали ( в %) - показва тенция за
развитие на градската мобилност)

Източник на информация:НСИ,
собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,3

Брой участници в т.нар „меки” видове транспорт и споделен транспорт
(брой – отразява участието на общността в градската мобилност)

Базова стойност: 5000 Целева стойност: 10 000.

Паркингполитика

Обособени зони (брой )
Базова стойност: 0 Целева стойност: 3 бр.
Обособени паркоместа (брой )
Базова стойност: 0 Целева стойност: 1000 бр.
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Мерки

Индикатори
Индикатори за продукт

Индикатори за резултат

Дължина ( в км.) на изградени велоалеи

Велосипеден
транспорт

(Дължина (в км) -отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация: Окончателни доклади, проектна документация,
Базова стойност: 0, Целева стойност: 5 бр.
Брой изградени парко места за велосипеди
(брой -отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация: Окончателни доклади, проектна документация,
Базова стойност: 0, Целева стойност: 50 бр.

Относителен
дял
на
жителите,
ползващи велосипеди за предвижване
в града
(Брой на велосипедистите спрямо общия брой
жители на град Кърджали ( в %) - показва тенция
за развитие на градската мобилност)

Източник
на
информация:НСИ,
собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,1

дял
на
жителите,
Информационно- Брой обучения по проекти, реализирани самостоятелно от училища и Относителен
запознати
с
градската
мобилност
детски
градини
обучителни
(Брой проекти- проекти, реализирани от училища и детски градини, по различни схеми и (Брой на запознати жители спрямо общия брой
мерки
източници на финансиране)
жители на град Кърджали ( в %) - показва тенция
Брой проведени семинари и публични дискусии
Източник на информация:Окончателни доклади, проектна документация,
Базова стойност: 0, Целева стойност: 5 бр.

Мерки

Пешеходна

Източник
на
информация:НСИ,
собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,1

Индикатори
Индикатори за продукт

Таксиметров
превоз

за повишаване на обществена информираност за
градската мобилност)

Индикатори за резултат

Брой участници във форми на споделен таксиметров превоз
(Брой проекти-

Източник на информация: доклади от анкетирания и проучвания, проектна
документация,
Базова стойност: 500 Целева стойност: 1000 бр.)
Дължина ( в км.) ремонтирана улична мрежа

Относителен дял

на ремонтираната
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мобилност

(Дължина (в км) -отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за приемане на
работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3
Дължина ( в км.) ремонтирана и рехабилитирани тротоари и алеи
(Дължина (в км) -отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация: техническа документация, актове за приемане на
работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 10

улична мрежа
(Дължина на ремонтирана улична мрежа към обща
дължина на уличната мрежа ( в %) - показва
качество на поддържане на уличната мрежа)

Източник на информация:техническа
документация, актове за приемане на
работа, отчети по проекти, собствени
изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,5 %

Индикатори за въздействие
Намален дял на СО2 емисии (%)

Намален дял на автомобилния транспорт (%) спрямо „меките” видове
транспорт

Източник на информация: НСИ, МОСВ,
Базова стойност: 0 Целева стойност:
0,5 %)
Източник на информация: НСИ, МОСВ,
Базова стойност: 90 %, Целева
стойност: 80 %
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