
„Този документ е създаден в рамките на проект „ Схема за управление на мобилността в югоизточна 
Европа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално 

сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи  от 

Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 
 

„СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” 

 

Акроним: SEE MMS 

Наименование: Схема за управление на мобилността в Югоизточна Европа 

Програма: Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-

2013 
Продължителност на проекта:  от м.април 2009 год.-м.юни 2012 год. 

Приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността 

Приоритет 3.1: Подобряване на координацията и насърчаване планирането и експлоатацията на 

първичната и вторична транспортна мрежа 

 

Водеща организация: 

ГЪРЦИЯ: Атина, Агенция за развитие SA 

 

Партньорство: 
ГЪРЦИЯ: Община Атина, Агенция за развитие SA, Атина 

Център за ЕС БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ на Атика, Атина 

Община Елевзина, Елефсина 

ИТАЛИЯ: Община Лече; Община Падуа, Падова 

АВСТРИЯ: Австрийски изследвания на мобилността FGM-AMOR, Грац 

БЪЛГАРИЯ: Община Варна 

СЛОВЕНИЯ: Регионален екологичен център - Любляна 

РУМЪНИЯ: Кметството на Яш 

ХЪРВАТИЯ: Град Трогир  

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА: Община Гламоч  

СЪРБИЯ: Град Белград  

 

Бюджет: 1 435 000 евро общо за проекта; 101 000 евро партньорски бюджет на Варна, от които 85% 

финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съ-финансиране. 

 

Общи цели 

 подкрепа на мултимодалността и насърчаване на алтернативен транспорт; 

 създаване на стратегия за развитие, която гарантира запазването на икономическия растеж и 

отговаря на изискванията за транспорт; 

 постигане на баланс между икономическия растеж и процесът на повишаване на 

мобилността; 

 насърчаване на регионалните и местните власти, за визия на транснационалното 

сътрудничество. 

 

Специфични цели 

 По-добро разбиране на ММ въпроси; 

 Преодоляване на проблема с координацията на административните компетенции; 

 Демонстриране на въздействието на ММ в ЮИЕ области; 

 Подобряване на достъпа до ЮИЕ градове; 

 Смекчаване на въздействията върху околната среда, свързани с трафика; 

 Улесняване на транспортната интермодалност в пътническия и товарния трафик; 
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 Разработване на иновативни методи за преодоляване на тесните места в транспортната 

мрежа; 

 Създаване на позитивна нагласа към устойчивите методи за транспорт; 

 Подобряване на качеството на живот; 

 Гарантиране на мобилност за всички социални групи; 

 Прилагане на пилотни действия за подобряване на мобилността. 

 

Целеви групи: 

 Власт имащи и политици, градско и регионално планиране; 

 Широката общественост в градските райони и всички тези, чиито нагласи и поведение към 

мобилността ще се променят. 

 

Постигнати резултати: 

 Изработени са 10 мастър-плана за създаване на центрове за градска мобилност, в т.ч. за 

гр.Варна; 

 Подготвени са обучителни пакети за персонал на центрове за градска мобилност; 

 Изпълнени са обучителни семинари за експерти в центровете за градска мобилност; 

 Изградени са 10 центрове за  градска мобилност, като оперативни звена за управление на 

мобилността в партньорските градове; 

 Създадена е международна мрежа на центровете за градска мобилност. 

 

Статус на проекта: Приключил 

 


