Въпросник на тема
„Устойчива мобилност”

Име на лицето, което попълва въпросника
Длъжност
Координати на кандидатстващата структура

Име на града
Брой жители
Териториална организация на общината :
Как е организирана общината? Уточнете организационната структура?

Годишен бюджет за 2017 г. :
Бюджет за обществен транспорт за 2017 г. :
Предвиден годишен бюджет за 2018 г. :
Бюджет за обществен транспорт за 2018 г. :
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Общ брой служители в общината :
Служители, ангажирани по темата „Обществен транспорт“ :
Работите ли с външни експерти?
Ако да, моля опишете:

I.

Местен контекст:

Степенувайте по приоритет различните видове транспорт на територията на Вашата община:
-

ходене пеша
велосипед
лично превозно средство
сред което екологично чист личен автомобил (електрически, хибриден и др.)
моторизирано двуколесно превозно средство
такси
автобус
трамвай, тролейбус или друг вид обществен транспорт с обособени ленти за движение:
метро
друг (уточнете какъв)
A. Обществен автомобилен транспорт:
1. Вашата община разполага ли с обществен автомобилен транспорт и ако да, от какъв тип?
автобуси
бързи автобусни линии
тролейбуси
маршрутки
трамвайни линии
други (моля уточнете)
моята община не разполага с обществен автомобилен транспорт
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2. Ако разполагате с подобна статистика, посочете за обществения автомобилен транспорт:
-

общата дължина на линиите (в км)
общия брой спирки
средното разстояние между две спирки (в метри)
ползваемост (в брой пътници на ден)
среден процент на запълване (в проценти)
размера на Вашия автопарк (брой коли и/или пътнически капацитет)
3. Общинският автопарк включва ли екологично чисти превозни средства и ако да, какви?
задвижвани с природен газ (природен газ за автомобили)
с електрическа тяга
да
не
задвижвани с пропан-бутан (втечнен петролен газ)
да
с хибридна тяга
да
не
с водородна тяга
да
не
коли, отчасти захранвани с биогориво
да
не
други (уточнете):

да

не

не

нашият автопарк не включва екологично чисти коли
4. Запознати ли сте с концепцията за „Бърза автобусна линия“? Ако да, моля опишете накратко позицията на Вашата община.
да

не

5.

Ако Вашата община е оборудвана с бързи автобусни линии, какви са техните характеристики?

обновяване на автомобилния парк
специфичен график
пътна маркировка
обособени ленти за движение
приоритетнo преминаване на светофарите
висока честота (по-малка от 10 минути в пиковите часове)
достъпност за лица с намалена подвижност
информационна система за пътниците в реално време
други (моля уточнете):
нашата община не е оборудвана с бързи автобусни линии
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6.

Вашата община предлага ли специфични услуги в областта на транспорта? Ако да, моля опишете.
да
не

Б. Обществен релсов транспорт:
7.

През територията на Вашата община преминава ли обществен релсов транспорт и ако да, от какъв тип?

трамвай
влак
метро
зъбчата железница
други (моля уточнете):
нашата община не разполага с обществен релсов транспорт
8.

Ако разполагате с подобна статистика, посочете за обществения релсов транспорт:

а.общата дължина на линиите (в км):
б.общия брой спирки:
в.средното разстояние между две спирки (в метри):
г.ползваемост (в брой пътници на ден):
д.среден процент на запълване (в проценти):
9.

Разполага ли Вашата община с интермодални терминали и ако да, за кои видове транспорт?

извънградски влакове
обществен релсов транспорт (само на Вашата територия)
обществен автомобилен транспорт
велосипеден транспорт (паркинг, пунктове за наемане, велоалеи и др.)
индивидуални моторизирани превозни средства (паркинги, таксита и др.)
нашата община не разполага с интермодални терминали
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10. Вашите интермодални терминали се отличават с:
концентрация на достъпа до различни видове транспорт на едно място
единна информационна система
координирани разписания
обща система за продажба на билети
друго (уточнете):
В. Индивидуална моторизирана мобилност
11. Ако разполагате с подобна статистика, посочете за индивидуалната моторизирана мобилност:
-

общата дължина на пътната мрежа, чиято поддръжка се осигурява от Вашата община (в км):
броя на личните превозни средства, регистрирани на територията на Вашата община:
мащабите на задръстванията (моля уточнете единицата):
12. С какъв автопарк разполага общината за вътрешни нужди? Моля, избройте.
Г. Алтернативни начини на транспорт
13. Ако разполагате с подобна статистика, посочете за алтернативната мобилност:

-

общата дължина на мрежата от велоалеи (в км):
мащабите на пешеходните зони (площ в км2 или линейна пешеходна площ в км):
II. Местна политика:

A.

Стратегически цели:
14. Съществува ли специфична стратегия в областта на обществения транспорт?
Ако да, моля избройте три от основните цели на вашата стратегия.

да

не

15. Разполага ли Вашата община с конкретен план за действие? Ако да, кой е основният приоритет от плана за действие?
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16. Какъв е дялът на собствено финансиране на общината за реализиране на определените приоритети?
17. Разполагате ли общината с План за устойчива градска мобилност? Ако да, кои са неговите ключови цели?
(напр. увеличаване на ползваемостта на обществения транспорт, мерки за насърчаване на по-устойчива мобилност (електрически
автомобили, велоалеи и др.)
18. Какъв модел на управление на градския транспорт се прилага на територията на Вашата община?
един-единствен обществен оператор на транспортната инфраструктура и услуги
управляващ инфраструктурата + един-единствен общински оператор на транспортните услуги
управляващ инфраструктурата + общински оператор + частни оператори
управляващ инфраструктурата + частни оператори
друг (моля уточнете):

19. Как се определя ценовата политика на територията на Вашата община?

20. Кои са вашите приоритетни заинтересовани страни? Моля степенувайте по важност.
оператори на извънградски транспорт
частни оператори на услуги за градски транспорт
таксиметрови компании
други общини
НПО (асоциации на потребители, за опазване на околната среда и др.)
други (моля уточнете):
нашата община провежда сама своята политика за транспорта

B. Свързани мерки и проекти:
21. Какви са средствата и инфраструктурата, с които вече разполагате, и които желаете да изградите в рамките на Вашата местна
стратегия за транспорта? Моля, попълнете таблицата по-долу:
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През последните 5 години
Разработени проекти

Предвидени проекти през следващите 5 години
Бюджет на
проектите

Наименование и цели на проекта

Срок и бюджет на
проекта

Авропарк, по-специално

екологично чисти превозни
средства:
-задвижвани с природен газ
(природен газ за автомобили)
-с електрическа тяга
-задвижвани
с
пропан-бутан
(втечнен петролен газ)
-с хибридна тяга
-с водородна тяга
-коли, отчасти захранвани с
биогориво
Подвижен състав,
по-конкретно:
-трамвай
-градски влакове
-метро
-зъбчата железница

Железопътна инфраструктура,
по-конкретно:
-поддръжка и/или подновяване
на
съществуващи
линии
(включително и гарите)
-продължаване
на
съществуващите линии
- построяване на нови линии
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Инструменти за интелигентен
транспорт
и
политика
за
отворени данни, по-конкретно:
а.динамичен
калкулатор
на
маршрут с градски транспорт
б.информационна система за
пътници в реално време
в.система за известяване на
пътниците в реално време чрез
мобилен телефон и др.
г.комуникационна
система
в
реално време за определени
категории
(шофьори
на
автобуси, таксита и др.)

Ограничаване на пътния трафик
в центъра на града, поконкретно:

-зони с намалена скорост (зони
със скорост на движение 30 км /
час и др.)
-платен автомобилен достъп до
центъра на града
-буферни паркинги
-насърчаване на споделените
пътувания с кола
-система
за
споделени
автомобили
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Интермодалност (обща система
за
продажба
на
билети,
координиране на разписанията
на
различните
видове
транспорт)

Стимули / мерки, насочени към
частните субекти (лица и
предприятия) за по-устойчива
мобилност, по-конкретно:
а. намалени цени на паркинги
и/или за платения автомобилен
достъп до центъра на града
б. изграждане на пригодена за
целта инфраструктура (станции
за зареждане и др.)
в. насърчаване на
междуфирменото
сътрудничество за споделяне на
логистични средства
г. въвеждане на „твърди” мерки
(изграждане на зони за доставки,
на логистични бази, закупуване
на екологично чисти превозни
средства и др.)
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Разработване на средства за
алтернативен транспорт, поконкретно:
a. изграждане на велоалеи
б. предлагане на система за
споделяне на велосипеди
в. създаване на пешеходни зони
или на смесени зони

Кампании за комуникация и
повишаване на осведомеността,
насочени към гражданите и
фирмите на територията на
Вашата община

C. Вътрешни средства и мобилизиране на външно финансиране:
22. Как е организирано управлението на мобилноста във Вашата община?
23. Кои е органа и/или служителите които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети свързани с управлението на мобилноста
на вашата община?
24. С какво професионално ниво разполагат горе посочените?
25. Предвиден ли е план за обучение за вашите служители в тази област през следващите две години?
Ако да, какъв е бюджета, осигурен от общината за целта?

да

не
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26.
план?
да

Ползвате ли се от подкрепата на партньори, за да подобрите Вашите експертни познания за тези приоритети във вътрешноведомствен

не

Ако да, моля посочете.
27. Какви мерки се прилага общината, за да насърчи устойчивата мобилност на своите служители по време на служебни командировки и
пътувания?

28. Участвали ли сте вече в проект за международно или междурегионално сътрудничество по темата за устойчивата мобилност?
да

не

Ако да, моля посочете.

29. Разполагате ли с информация за програми за финансиране за Вашите дейности в сферата на транспорта?
национални програми за финансиране
европейски фондове
да
не
банкови заеми
да
не
публично-частни партньорства
да
други (уточнете):
нито една от тях

да

не

не

30. По кои програми, финансиращи мерките за устойчива мобилност, Вашата община е била бенефициент? Моля, отбележете
национални програми
да
европейски фондове
да
публично-частни партньорства
други (уточнете):
нито една от тях

не
не
да

не
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31. Срещали ли сте затруднения при кандидатстването за финансиране по тези програми? Какви?

32. За кои от тези програми бихте искали да получите повече информация (подредете по реда на Вашите предпочитания)?
национални програми
европейски фондове
банкови заеми
публично-частни партньорства
друга (уточнете):
нашата община не желае да получава информация
33. Кой е проектът, реализиран от Вашата община в сферата на устойчивия транспорт, с който най-много се гордеете?
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34. Опишете нещо допълнително в сферата на устойчивата мобилност, което е отличителен знак на Вашата община

