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Градове по цялото земно кълбо се борят с претоварените транспортни 
мрежи, поради невъзможност да се изгради достатъчна 
инфраструктура, която да се справи с новите предизвикателства. 
Транспортът се е превърнал в един от основните и изискващи бърза 
реакция приоритети на общинските власти, които трябва да подобрят 
потока на трафика, за да допринесат за по-чисти градове с по-малко 
задръствания. Ефективността на транспортната система има 
значително въздействие върху привлекателността на града както за 
потенциалните инвеститори, така и за живеещите и работещите в него. 

Общинската администрацията е отговорна за изработването на 
стратегиите за развитие на градския транспорт, транспортната 
политика, управлението на трафика, паркирането и операторите на 
градския транспорт. 

Повече от 80% от европейските граждани живеят в градовете. Ето 
защо, въздействието на емисиите от трафика върху качеството на 
градския въздух е от голямо значение. Транспортът освен, че 
замърсява въздуха и предизвиква много шум, той допринася в голяма 
степен за промените в климата посредством емисии на CO2. Това 
замърсяване е най-голямо в градовете, което води до отрицателно 
въздействие върху здравето и качеството на живот на хората. 
Определянето на основните правила за ефикасен транспорт и 
паркиране е един ефективен инструмент за градското движение. Много 
от европейските страни са осъзнали ползата от зоните с намалени 
емисии, т.нар. „сини зони” и много от градовете са обособили такива 
територии.  

Характерно за развитието на транспорта във Враца през последните 10 
години е увеличаване дела на личните моторни превозни средства и 
трафика през града и региона. 

Община Враца въведе „Синята зона” в града през 2008 г., с Решение на 
Общинския съвет с цел управление на транспортното търсене и 
дейностите по паркиране. Ограничаването на престоя и повишаването 
на таксите за паркиране в местата за бързо пазаруване цели 
стимулиране на краткосрочното паркиране и постигане на по-добра 
ротация на автомобилите. Достъпността означава също, че 
кратковременно паркиращите трябва да имат възможност за паркиране 
в близост до дестинациите. Натрупаният опит по време на нейното 
функциониране показа, че са необходими мерки за оптимизиране на 
работата й. Проблемите, които бяха констатирани, са подобни на тези 
на другите градове както в България, така и в страни, партньори по 
проекта SUGAR. Те са свързани с отсъствието на: точни данни за 
трафика, системен контрол и механизми за прилагане на разпоредбите, 
на ефективен механизъм за събиране на глобите, недобра информира-
ност на гражданите. 

В рамките на проекта SUGAR Община Враца осъществява проучвания 
за техническото състояние на градския транспорт - подвижния състав 
(лични автомобили, автобуси и тролейбуси); събира информация и ще 
опише съществуващата транспортна мрежа на града; ще се фокусира 

върху проблеми, които могат да се разрешат, чрез подобряване и 
оптимизиране на транспортните системи /трафик, намаляване на 
задръствания/. Ще изготви SWOT анализ на транспорта и Транспортна 
стратегия. Обмяната на познание за добри практики служи като 
средство за стимулиране развитието на местни планове за действие, 
която е една от основните цели на SUGAR - до инициира и улесни 
разработването на тези планове за действие. Чрез проекта и добрите 
практики на градовете партньори Община Враца се стреми да реши: 

1. Изработване на цялостен проект за организация на движението в гр. 
Враца – транспортна схема, която е част от Плана за действие, 
разработен по време на изпълнение на дейностите по SUGAR. 
Транспортната схема ще осигурява възможност за установяване на 
контакти между населението, бързо придвижване до детски, здравни, 
културни и спортни обекти и заведения, както и за осигуряване на 
административното, банковото и социалното  обслужване на 
гражданите. Ще бъдат взети под внимание всички предложения 
постъпили от гражданите. Комуникационно-транспортната система на 
Враца ще обхваща уличната мрежа, обществения транспорт за превоз 
на пътници, пешеходното и велосипедното движение, паркирането и 
гарирането и съоръженията за обслужване на транспорта. 

2. Оптимизация на работата на паркинг зоните в града и подобряване 
ефективността на общинската фирма, управляваща тези дейности. 

3. Подобряване взаимодействието между общинската администрация, 
КАТ, РПУ и осведомеността на гражданите за прилагането на политики 
за екологичен и устойчив градски транспорт. 

 
Градове със „синя зона”: Перник, Хасково, Силистра, Велико Търново, 
Пазарджик, Добрич, Стара Загора, Ботевград, Разград, Сандански, Русе, 
Асеновград, Ловеч, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Плевен и др. 
 
Повече информация за проекта може да намерите на адрес:  
www.sugarlogistics.eu. 

Издадените бюлетини по проекта са на адрес: http://www.vratza.bg/sugar/  

 
SUGAR е проект финансиран от Програма INTERREG IVC и има за цел 
трансфер на добри практики и опит в създаването на политики в 
сферата на градската логистика. Проекта се координира от Регион 
Emilia Romagna, SUGAR обединява 17 партньора от 10 различни 
страни, включително градове с добри практики и трансферни градове, 
заедно с 5 технически партньора (Институт за транспорт и логистика и 
Централно европейски инициативи - Италия, POLIS - Белгия и 
Института за логистика и складиране в Полша).  

 
За повече информация по проект SUGAR може да се свържете с: 
 
Община Враца, Зам.-кмет „Бюджет, финанси и оперативни 
програми”: Ани Василев (anivasileva@vratza.bg) 
 
Водещ партньор по проекта SUGAR:  

Регион Emilia Romagna, Paolo Ferrecchi 
(AgMobilitaeTrasporti@regione.emilia-romagna.it) 


