Управление на мобилността в
бизнес и индустриални зони

Партньори в MoMa.BIZ

MoMa.BIZ: Зелени решения

за бизнес и индустриални зони

Бюлетин 3
Планът за устойчив транспорт и мобилност на Комбината за цветни
метали в Седмицата на мобилността

МоМа.BIZ

Зелени карго велосипеди в КЦМ

е тригодишен проект на
програмата “Интелигентна

Пътуването до КЦМ с ведомствен транспорт през погледа на служителите

енергия - Европа” на ЕК.

Негова цел е да помогне на
работодалите да намерят

Комфорт и сигурност очакват в КЦМ от
ведомствения транспорт

най-добрите алтернативни
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.
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на работниците.

Комбинатът за цветни метали посреща първата
си „Седмица на мобилността“ с цялостен План

Целите

за подобряване на транспорта и мобилността в

постигнати, остава отворен въпрос. Решението
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бъдат

предприятието. Европейската инициатива е най-

за оптимизиране на транспорта са решенията от

разпространената в Европейския съюз и протича

сферата на управление на мобилността.

всяка година между 16-22 септември. Мото й
през 2012г е: „Движение в правилната посока!“ и
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статистиката показва, че 80% от
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велосипед.

или велоремарке. Освен това,
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проучването сред работниците

случаите. Най-малко покупки
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Изпълнението му е „движение с
правилната посока“. В седмицата
на мобилността, Комбинатът за
цветни метали изпъква в бизнес
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служилите в Асти бяха попълнени

за

BIZ

сигурността

транспортните

предприятие с цялостен

разтоварване,

за

на хората и ще оборят мнението,

средите като първото българско

правят в различно от работното

мерки

При

устойчив

План

транспорт

и

мобилност на служителите си.

„Зелени“ карго велосипеди в КЦМ

за

За да се въведат

мерките за промяна на нагласата

предприятието

месец

ще

от

с
Има

и

са

бъдат

транспортнирани

обикновена

кошница

на

Велосипеди

са

Проучване на
мобилността
в Асти
(Италия)

вътрешния

ще са част от изпълнението на

че

и

във

транспорт на предприятието. Те

В рамките на проект MoMa.

въведена

тестване

поведението, а те са:

лични автомобил, бусове за
е

по

- Намаляване на разходите за
гориво, паркинг и поддръжка на
автомобилите
- Оптимизиране на ежедневните
пътувания и гарантиран превоз
- По-малко закъснения и отсъствия
на служителите
- По-малко задръствания и по-лек
трафик
- Увеличаване на потреблението на
обществения транспорт
- По-добри условия за придвижване
пеш и с велосипед
По-добра
достъпност
за
посетителите и клиентите
- Намаляване на екологичното
влияние и замърсяването на въздуха
- Социална ангажираност на

Европейски

Тази зона е създадена преди

КЦМ,

и мобилност на КЦМ в седем
заложили „меки“ мерки. Заложено

Тарту се състои от 5 компании

на

„В Плана за устойчив транспорт
от девет основни мерки сме

Бизнес и индустриалната зона

за

автомобил.

транспорта

„Целта на тази инициатива е да

лесно,

популяризира използването на

опит,

но

е

карго велосипеди за пренасяне

конструкция.

проучването
навици

на
на

нужен

известен

ги тестват за своите дейности.

271 въпросника от 28 компании.

имат

различна

Макар и в Дания и Холандия да

То се съсредоточи върху няколко

се използват масово, за България

аспекта на зоната. То разкри, че

няма причини те да не станат

работното време на пътуващите

защото

на товари в града. Идеята е да
се изполват максимално като по

В Плана за устойчив транспорт

един от предпочитаните начини за

е различно, а 30% от допитаните

този начин се намали трафика,

и мобилност съпътстващи мерки,

превоз на малък багаж.

работят и извън работното си

замърсяването на въздуха, шума

свързани

и задръстванията“, казва Васил

велосипед,

Златев, експерт на енергийната

съоръжения

агенция и инициатор на идеята.

освежаване

Двата

товарни

велосипеда,

които ще пристигнат в КЦМ, са

с

придвижването
са

поставяне

с

време. Те пътуват основно в две

на

В рамките на проекта MoMa.

направления и множество малки

велосипеди,

BIZ на Интелитентна енергия –

населени места. За пътуващите

маркировката,

Европа, Комбината за цветни

най-важно е времетраенето на

както и информационна кампания

метали

пътуването, а на второ място -

за ползите от придвижването с

–

велосипед.

служителите на предприятието, че

за
на

произведени от “Маргал ЕООД” -

Пловдив

Агенция

разкриват

пред

разходите.

само ако раздвижват мисленето

Понастоящем,

си

служителите

несъмнена. Товарните велосипеди

“Велосипедът е емоция!” – не

индустриалната зона използват

кг, осигурен е с дискова спирачка

ще

може да бъде разбран само в

лично превозно средство, а 11% -

и има подсилена рамка. Предлага

гледка

статистика!

обществен транспорт, велосипед

се и вариант с електрозадвижване.

Международен панаир Пловдив

или

Карго велосипеди се управляват

и община Пловдив също ще

от тях попадат в задръстания

по-често

срещана
защото

заобичат

велосипеда.

от

да превозва товар от 200 до 500

Пловдив,

ще

75%

Социалната

в

е

Енергийна

Стара Загора. Всеки от тях може

стават

значимост

и

Пътуването до КЦМ с ведомствен транспорт през
погледа на служителите
В началото на зимния период,

договореност

започва

темата за придвижването на

октомври всяка година.

от

31

работещите до КЦМ идва на
дневен ред. Общият дял на

Несъмнено

пътуващи

работниците

с

ведомствения

е,

че

много

от

предпочитат

пешеходство.

и

Повечето

и отбелязват, че разходите са
големи.
Пътуващите

не

познават

транспорта на КЦМ. В него

услугата

изрично е посочено, че трябва

транспорт, а за тези, които я

изборът на транспортен оператор

ползват тя няма добър имидж

да

стриктни

и не отговаря на нуждите им.

критерии, заложени в тръжните

Те отбелязват, че обществения

става

спрямо

на

обществения

транспорт е 67%, а немалък

сигурността

на

документи. През идния сезон ще

транспорт

дял от 27% - с автомобил като

личния автомобил през зимата.

бъде проучена възможността и

удобен за тях. Подобрението

Според

шофьор или пътник.

Проучването на КЦМ и Енергийна

по-малки бусове да превозват

му ще е свързано с промяна

агенция – Пловдив в проект

работниците. В плана има и

на ритъма, мястото на спирките

В задълженията на транспортния

MoMa.BIZ посочи, че на първо

забележка,

комфортното

и промяна на поведението на

оператор са вписани мерките,

място сред факторите, които

придвижване

работещите

пътниците. От друга страна,

които той трябва да поеме, за да

биха повлияли на поведението

трябва да е гарантирано и от

придвижването с велосипед е

осигури комфорта на пътуване:

на работниците са безопасността

договор с фирма за таксметрови

възможно инфраструктурно. Но

оглед и контрол на превозните

и намаления стрес, а комфортът

услуги, която да изпраща превоз

над 60% от допитаните смятат,

средства,

остава на трето място.

при нужда. Заложена е и идея

че не е безопасно и е нужна

за преференциално пътуване за

специална велоалея за целта.

велосипедистите имат най-голям
покупателен

дял.

Проучване

сред 1200 души в Берн показа,
че той е свързан с необходимото
паркинг пространство, защото
7-9 велосипеда заемат едно
паркинг място. Велосипедистите
имат

среден

покупателен

капацитет от 7 500 евро на заето
паркинг място, а шофиращите - 6
625 евро средно на година.

инструктаж,

провеждане
осигуряване

на

комфорта

бизнес

автомобилите заемат 77%.
проучванията,

и

в

на

че
на

автобуси с тегличи, проверка и

Всички тези характеристики на

работниците, които са нови в

поддръжка на акумулаторите,

желанията на работниците са

предприятието или тези, които

определяне

резервни

взети в предвид при изготвяне

системно практикуват устойчив

автобуси, т.н. Подготовката по

на плана за подобряване на

начин на придвижване (напр.

на

не

е

достатъчно

