Управление на мобилността в
бизнес и индустриални зони

Партньори в MoMa.BIZ

MoMa.BIZ: Зелени решения

за бизнес и индустриални зони

Бюлетин 1
Проектът MoMa.BIZ дава шанс за алтернативен транспорт в КЦМ

МоМа.BIZ

MoMa.BIZ разчупва традицията в пътуването
е тригодишен проект на

Транспорта в КЦМ се подготвя за Зелен енергиен етикет

програмата “Интелигентна

Енергийна Агенция – Пловдив домакин на четвъртата партньорска среща

енергия - Европа” на ЕК.

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

MoMa.BIZ дава шанс за алтернативен 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.

енергийната

ефективност.

производствените дейности,

микробусът на „ХебросБус”

На събитието, продължило

работниците и техните смени,

трудно намери място сред

два дни, Енергийна агенция

както и транспорта и неговите

спрелите автомобили.

-

алтернативи.

Пловдив

представи

Подобряване
на транспорта и
мобилността в бизнес
и индустриални зони
Проектът MoMa.BIZ на

„КЦМ ще е „отличник“ в

“Интелигентна енергия -

колко

управлението на транспорт

Европа” стартира през 2010,

организирана

си“, споделиха експерти на

с цел да създаде цялостна

които

транспортната система и как

ЕАП. Още през първия ден на

методология за оценка и

предприятието може да вземе

тя успява да удовлетвори

срещата, домакините от ЕАП

подобряване на придвижването

в тяхна полза. Европейските

желанията на всички“, каза

представиха своя разработка

на служителите в европейските

партньори споделиха опита

европейската координаторка

– първият в Европа модел

бизнес и индустриални зони

си

на

за

(БИЗ).

резултатите

от

обширно

проучване на транспортните

„Впечатлява

нужди

стриктно

КЦМ

на

работниците

и решенията,

и

подкрепиха

консорциум

местни

MoMa.BIZ

Йоанна

качествена

оценка

на

транспорта в предприятия.

на

има още какво да се направи

Резултат от прилагането на

Шест европейски зони

транспорт,

по имиджа й – спирките,

модела е сертифицирането

се включиха и използват

създаване на система за

например.

Ръководството

на бизнес и индустриалните

разработените от MoMa.BIZ

споделено пътуване, гъвкави

има очевидно желание да

зони със „зелен енергиен

инструменти, за да развият

финансови

модернизира зоната, което е

етикет“, аналогичен с този за

планове за подобряване

добре.“

домакински уреди. Системата

на транспорта за своите

има 120 строги критерия,

служители.

–

избраните

е

Лепиниоти, „... но усещам, че

мерки

в

в

ме

подобряване

ведомствения

стимули

за

„променящите“ се работници.
Посещението
разбуди

на

интереса

КЦМ

Единствена

неприятна

разпределени в 10 категории,

изненада беше големия брой

наричани

гостите и те затрупваха с

автомобили на паркинга на

„кутии“.

въпроси г-н Никола Дочин

КЦМ, които бяха погълнали

КЦМ е Клас C („Добър“),

Агенция - Пловдив участват в

- специалист „Социални и

не

само

но

MoMa.BIZ, за да разработят

стопански дейности”, относно

и

зелените

политиките на предприятието,

при

специфик ата

на

на

тротоарите,
площи.

но

Дори

осигурения

превоз

чуждестранните

гости,

с

от

MoMa.BIZ

Оценен

по

планираните

-

В България Комбинатът за

на

тях,
мерки

цветни метали и Енергийна

ще достигне до Клас А+++

разумни решения за транспорта

(„Отличен“).

на работниците.

Системното унищожаване на околната среда,

ще отчита и произтичащите от това намаляване

увеличаване емисиите на парникови газове и

енергийната ефективност и вредните емисии в

озоновата дупка са съвременния „демоклиев

бизнес и индустриалните зони.

меч”, който тегне над човечеството. Европа и
държавата ни като част от общото семейство

Пловдивският партньор на проекта е Комбинат

търси всевъзможни прийоми да спаси природата.

за цветни метали КЦМ АД. Причините изборът
да попадне на него са няколко. Фирмата е

Проектът МоMа.BIZ е един от начините това да

безспорен лидер в производството на цветни

се случи. Проучванията се извършват в шест

и благородни метали в Югоизточна Европа и

бизнес и административни зони (БИЗ) в малки и

Черноморския регион и работи екологосъобразно

средни градове на пет държави. Освен България,

за утвърждаване на ефективни пазарни продукти.

това са Испания, Италия, Естония и Англия.

Ситуиран е между Асеновград и Пловдив.

Реализацията му цели намиране на съвременен,

Ключовите участници в проекта вече подписаха

гъвкав начин за управление на придвижванията.

доброволно споразумение, което ги ангажира

Събраните данни се използват за създаване

с реализирането на плана. Другата причина за

методология, която се ползва и в Европа.

предпочитанието е, че в него работят над 2500
работници, които пътуват от различни краища

Нуждата от подобен тип информация е поради

на областта. Обектът разполага с изградена и

растящия брой на индустриалните територии

сравнително добре поддържана индустриална

в градовете и свързаното с това придвижване

зона.

до и в тях. Проблемите са общи за различните
европейски градове и най-често засягат недостига

Но в нея има още какво да се развива като

на

придвижване.

достъпност, което е друг приоритет. А и

Работодателите също са загрижени за избора на

ръководството на комбината е решено не само

транспорт, стимулиращ интересите на бизнеса

да съхрани околната среда, но и да намери други

им.

възможности за придвижване. В тази връзка

алтернативни

начини

на

желанието му е да реализира тролейбусна и
Мениджърите на проекта си поставят и други

железопътни спирки, чрез които да осигурят

задачи за разрешаване, като редуциране броя

по-евтин транспорт на своите подчинени в

на работниците, които пътуват с личния си

региона на трите пловдивски гари - Централна,

автомобил до местоработата, създаване мрежа

Филипово и Тракия.

от експерти, регулиращи придвижването до
бизнес зони край малки селища и пр. Схемата

Паралелно ще се извършват проучвания за

поведението на работниците,

Бизнес и
индустриална
зона

тяхната нагласа за ориентиране
към по-устойчив транспорт, както
и за подобряване на условията
във вече съществуващия. Ще
бъдат провеждани и обучения
на

заинтересованите

отговорни

за

лица,

Атарфе,

мобилността,

Испания

ще се дискутират и начини
за

прилагане

на

успешни

натрупан опит. А те са възможност

увеличаване възможностите за

иновативни и нискобюджетни

за

на

по-добър живот на служителите

решения.

индустриалната територия с цел

и работниците в предприятието.

Паралелно

осъществява

ще

се

непрекъснато

креативно

развитие

подобряване на

транспортната

международно сътрудничество в

схема,

посока обмен на информация и

бизнес зоната в КЦМ, както и

инфраструктурата

на

КЦМ набляга на алтернативни пътувания и модерен ведомствен транспорт
е да се популяризират устойчиви

експерти ще „чуят” думата на

в

и

самите работници.

екологичната

оста

Пловдив
цяла

то

по

–

на

Асеновград

Европа?

начини

за

придвижване в избраните по
Желанията на работещите в

проект

Дългосрочната перспектива ще

КЦМ се „запечатаха” в анкети

от

допринесе за развитието на

и заснето видео. Обобщеният

Енергийна Агенция – Пловдив.

енергийната ефективност при

вариант

Мащабирането на идеята е с

придвижването в европейските

на

Бизнес и индустриалната зона

цел намиране на съвременен

страни, както и за намаляване

като

в Асти обхваща 189 компании,

и гъвкав начин за управление

на парниковите емисии.

за

с около 2 105 служители. 90%

на мобилността. В по-глобален

от тях използват автомобил.

аспект

проекта

Но не в хаотичен вариант, а

отрази сега действащата пътна

Автобусната

МoMa.BIZ е да спестява енергия.

фиксиран върху избрана бизнес

обстановка,

а

зона, като за Пловдив тя е КЦМ.

заснемането

на

Проучванията на европейския

В тази връзка, в комбината

да

проект МoMa.BIZ се извършват в

се извършиха проучвания за

въведениете подобрения.

шест бизнес и административни

поведението на работниците,

сравнително добре развита,

зони

средни

тяхната нагласа за ориентиране

Известно е, че КЦМ следва

като цялостната им политика е

градове в България, Испания,

към по-устойчив транспорт и

политика

ориентирана към устойчивото

Италия, Естония и Англия. От

подобряване условията на вече

тенденция за намаляване на

развитие

съществуващия.

вредното влияние на емисиите

европейския

МoMa.BIZ,

услуга

е

разработван

задачата

на

недостатъчна, а велосипедна
алея не може да се реализира.
Индустриалната

зона

е

в

малки

и

ще

се

предложи

европейските

партньори

иновативно

транспортния

решение
проблем

в

КЦМ. Виждането е не само да

проследи

след

година

ново

видео

напредъка

на

устойчивост

на

и

на

събраните данни ще се изработи

околната среда. Присъденият

методология и готови зелени

етикет за Зелена мобилност

решения, които да ползват и

На европейско ниво ще се

в атмосферата. Според Никола

ще спомогне за подобряване

други европейски страни. Идеята

обследва

в

Дочин, специалист „Социални

и

опазване

от производството и транспорта
обстановката

Обхваща
околната среда, ще работи в посока

Климентина Хаджиева, експерт по

създаване на по-гъвкави опции за

споделено пътуване.

мобилността в ЕАП. В интервюто

придвижване. А на прегърналите

обединиха

от

комбината

около

идеята

тя обобщи, че освен икономия на

идеята за „споделеното пътуване”

се

средства, по-дългосрочния замисъл

ръководството на комбината обеща

финансира част от разходите им.

Днес, три общини се грижат

улесняване на пътуванията

среда, прочиства въздуха и не на

от и до местоработата. В тази

последно място благотворно да

Заснетият

кметът

връзка се мисли в направление

повлияе върху здравето ни.

поведението

и

повишаване броя на автобусните

дългосрочен

замисъл

материал
и

да

за нея. Кметът, заместник –

проследи

желанията

на

ръководния и работнически състав

линии, създаване на тролейбусни

Според друг участник във видеото,

в бизнес зона - КЦМ, а обобщените

маршрути, както и модернизиране

работника

Иванов,

резултати са публикувани на сайта

на локалните жп линии.

ръководството

комбината

на проекта. Анализът на желанията

Георги
на

придвижване на работниците,

Това е другата инициатива и на

споделят

Видеото можете да гледате
в YouTube и на сайта на проекта

Енергийна Агенция – Пловдив и

увеличаване на велосипедните алеи,

MoMa.BIZ: http://www.moma.biz/

дадено

на европейския проект, подчерта и

разширяване на шосейната линия и

намерението

си

за

Енергийна Агенция – Пловдив домакин на IV партньорска среща

за придвижване до шест бизнес
и индустриални зони в петте

Сред

за

направеното за подобряване и

на която участваха представители

държави. Участието на Комбината

на

на

оптимизиране на съществуващия

от

за цветни матали в MoMa.BIZ

виждането на предприятието за

Естония.

споделя мисията на социалната

ограничаване влиянието му върху

му

политика

подобряване

околната среда, намаляване на

транспорта

емисиите, подобряване чистота

намиране

на въздуха и повишаване на

на

местната работна група да

подобряване

се запознаят и да заработят

транспортната

транспорт

заедно. Допълнително бяха

схема и комфорта

сподели още, че ръководеният

проведени интервюта и с други

на

от него колектив освен деен

През

година

на

качеството

работодатели.

а

участник

партньорите по проекта изготвиха

на

работниците

пътуващите,
независимите

в

опазването

Той

на

Англия,

Испания,

изминалата

Италия,

за
на

и

работници в индустриалната
BIZ

разгледа начините на

причините

за

избор

превозно
да

алтернативни

начини

дългосрочните

европейския

проект

на

цели
е

и

на

средство,
променят

мобилното си поведение.

Транспорта в КЦМ се подготвя за Зелен енергиен етикет

домакин

развитието на транспорта за

вероятността

MoMa.BIZ на 12-13 януари т. г.,

малко.

за

Мениджъри, служители и работници

съседски

партньорска среща по проект

е

съгласуваха
позиция

общности и цели градски територии.

и

проекта)

не

си

зона. Проучването на MoMa.

координатор

начините

Те

общата

споделиха европейските партньори.

ще
за

него.

и

и

включат

реализирани икономии.

европейски

на

в

се

защото в него работят няколко

оператор

членове

MoMa.BIZ

да

иновации в транспорта като цяло,

мениджърите

бъдещите

на

пожелаха

схема - чрез удобство, комфорт и

Активиращото

на

събитие

развитие на споделено пътуване,

придвижване.

споделят

се включиха в Активиращото

действителност и ще инициира

на

повод

и

фирми

оптимизиране на транспортната

устойчиви, алтернативни начини

и

на

Комбинатът е благодатна зона за

както

бъдещата

транспорта

ще

поколения,

структурира

по

представителите

наистина е направило доста за

проучвания за възможностите за

беше

пешеходството,

обществения транспорт.

като

четвъртата

МоМа.BIZ

велосипеда,

респективно съхранява околната

беше

(и

на

транспорт

ведомствения

Енергийна Агенция - Пловдив

на

начини

придвижване могат да бъдат

да подари няколко паркоместа и

в интервю пред италианския

събитие

Алтернативни

вредните емисии в атмосферата,

и стопански дейности” в КЦМ

-

от тях използват автомобил.

на начинанието е да „спестява”

територия

транспорт

с

за

прилежащата

обществения

компании,

състоянието

подобряване

и достъпността до зоната.

на

150

около 1 300 служители. 85%

на

проекта европейски бизнес зони.

Италия

Може,

алтернативни

и

Асти,

за

емблема

индустриалната

създадена през 70-те години.

Мениджъри

Може ли КЦМ да се превърне

и

зона в Атарфе (Испания) е

Повече можете да намерите
на сайта на проекта MoMa.BIZ:
http://www.moma.biz/

MoMa.BIZ разчупва традицията в пътуването

Бизнес и
индустриална
зона

Бизнес

