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Очаквани резултати 
Целта на ENCLOSE е да се получи всеобщо и осезателно 
влияние върху поощряването на въвеждане на 
добри градски логистични практики в европейските 
малки и средни исторически градове (SMHTs), чрез 
извършване на конкретни демонстрационни дейности 
и повишаване на информираността сред участващите 
местни власти и заинтересовани страни с помощта на 
множество местни информационни мероприятия и 
ангажиране на медиите – директно в 13те европейски 
страни участници и, посредством мултиплициращата 
роля на Асоциацията на европейските исторически 
градове – индиректно във всичките 27 страни-членки 
на ЕС. По време на проекта се очаква да бъдат спестени 
над 50 toe (еквивалент на тон петрол) първична енергия 
на година и намаляване на парниковите емисии с 
около 900 tCO2 годишно. В дългосрочен план (целите 
до 2020г.) ефектът на ENCLOSE се предвижда да стигне 
стойности от 2 600 toe на година спестена първична 
енергия и над 55 000 tCO2 годишно намаляване на 
вредните парникови емисии.

Като цяло, проектът ENCLOSE ще постигне следните 
основни резултати:
 1). Оценка на приложимостта и ползите от 
енергийноефективни и устойчиви мерки за градска 
логистика, конкретно насочени към европейските 
малки и средни исторически градове чрез извършване 
на: (1) пилотни дейности в 3 градски центрове в Италия, 
Норвегия и Холандия и (2) анализ на приложимостта и 
изпълняване на гъвкави мерки в 6 исторически града 
в България, Гърция, Португалия, Румъния, Испания и 
Великобритания.
 2). Разработване на Планове за устойчива 
градска логистика (SULP) в 9 градове предшественици 
и последователи (обучаващи се) – участници в EN-
CLOSE, като се изгради подходяща рамка за определяне 
на Планове за устойчива градска логистика (SULPs) за 
малки и средни исторически градове.
 3). Поощряване на интернет общуването 
между европейските малки и средни исторически 
градове по темите за устойчива и енергийноефективна 
логистика, подпомагане на разработването на Планове 
за устойчива градска логистика (SULPs) и проучване 
на проблеми на политиките, с цел определяне на 
стратегия за дългосрочна устойчивост на очертаните 
рамки на Планове за устойчива градска логистика 
(SULPs) за малките и средни исторически градове.
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Създаване на устойчива градска логистика
Товарният транспорт и разнасянето на стоките в 
градовете са широкоизвестни фактори за разход 
на енергия и екологичен упадък в центровете на 
европейските градове. Затова в държавите-членки 
на Евросъюза се полагат все повече усилия за 
подобряване на тези дейности с оглед намаляване 
на вредното им въздействие. Въз основа на събрани 
данни днес има все по-ясно изразено общо съгласие, 
че по-устойчиви градски товаропревозни дейности 
и значителни ползи по отношение на енергийната 
ефективност могат да бъдат постигнати чрез 
подходяща комбинация от мерки, като например: 
Градски консолидирани центрове, оптимизирани 
градски товаропревозни планове, екологично чисти 
превозни средства и технологии за намаляване 
на вредните емисии, ограничения и политики за 
обществена инициатива, услуги за крайна доставка 
(“Last mile”) и услуги с добавена стойност, интеграция 
на градските логистични процеси в рамките на 
цялостното управление на градската мобилност.
Значителни усилия са положени и множество 
иновационни проекти са разработени за градската 
логистика в повечето европейски столици и големи 
градове (като напр. Барселона, Берлин, Лондон, 
Париж, Стокхолм и т.н.), докато малките и средни 
исторически градове (SMHTs), особено тези, които 
представляват исторически центрове, бележат 
известно изоставане, тъй като трябва да преодолеят 
няколко препятствия пред себе си (свързани 
например с недостиг на ресурси, на подготвени кадри, 
организационни структури, подкрепа от институции и 
т.н.), за да могат ефективно да приложат иновациите, 
да приемат и адаптират подходящи планове и 
мерки в посока към устойчива градска логистика. Те 
имат също и допълнителни ограничения, свързани 
със специфичните им териториални, социални и 
икономически характеристики (напр. затруднена 
мобилност и значителен товароразпределителен  
поток, по-високи нива на екологично замърсяване, 
което оказва влияние върху жителите, качеството 
на живот и т.н.). Въпреки това те показват засилващ 
се интерес към разработването на ефективни 
мерки, а също и огромен потенциал за подобряване 
на енергийната ефективност и устойчивостта на 
градските логистични дейности.

Проектът ENCLOSE 
Проектът ENCLOSE цели да насочи вниманието 
към предизвикателствата, поставени от енергийно 
ефективната и устойчива градска логистика в 
малките и средни исторически градове (SMHTs), 
както и към конкретните възможности за постигане 
на изключително важни подобрения и ползи 
чрез въвеждането и управлението на подходящи 
и ефективни мерки, схеми и рамкови подходи, 
специално насочени към такъв тип специфична 
градска среда.
Проектът ENCLOSE ще подпомогне разработването 
на Планове за устойчива градска логистика в 9 града 
(SMHTs), включвайки партньори от 13 страни-членки 
на ЕС – Австрия, България, Гърция, Ирландия, Италия, 
Норвегия, Полша, Румъния, Португалия, Испания, 
Швеция, Холандия и Великобритания, с огромен 
потенциал да получи много по-широк обхват 
благодарение на участието на европейски и световни 
градски асоциации и мрежи (Европейската асоциация 
на историческите градове -  www.historic-towns.org, 
и мрежата, предоставена от община с’Хертонгебош 
в качеството й на президент на Приятелски кръг на 
оградените градове -  www.walledtowns.com ), с които 
се осигурява необходимия разширен контекст за 
насърчаване и разпространение.

Цели на проектa ENCLOSE 
Основан на реално приложени практики в градовете-
предшественици и на утвърдения опит на някои от 
партньорите, проектът ENCLOSE цели да осигури 
и разпространи приложими решения за градски 
енергоефективен транспорт, като:
1. обърне внимание на специфични нужди и 
изисквания, варианти и приоритети в европейските  
малки и средни исторически градове (SMHTs), като 
демонстрира и оцени осъществими и устойчиви 
решения и изготви специфичен План за устойчива 
градска логистика (SULP);
2. отговори на изискванията на европейските  
малки и средни исторически градове (SMHTs) за 
устойчива енергийноефективна градска логистика и 
разрешаване на проблемите на товароразпределнието, 
като събере и разпространи информация за добри 
практики и подходящи стратегии за ефективни 
интеграционни логистични схеми в рамките на 
цялостната градска мобилност и, в общ план, на 
управленските политики (Планове за устойчива 
градска мобилност);
3. изследва и оцени работата на „зелените” 
превозни средства (електромобили, хибридни 
автомобили, автомобилите с био-гориво) и 
автопарковете в градското разпределение и другите 
логистични схеми от гледна точка на нуждите и 
изискванията на малките и средни исторически 
градове (SMHTs).

Градове-предшественици и градове-последователи
Не всички малки и средни европейски исторически 
градове (SMTHs) могат да си позволят  първоначалните 

инвестиции и нямат ресурса, необходим за 
преценяване на приложимостта и оценка на ползите 
от нови схеми за градска логистика, насочени към 
енергийна ефективност и устойчивост. Започвайки 
с вече изградени и работещи градски логистични 
инфраструктури, системи и обслужване, градовете-
предшественици Лука, Трондхайм и Ден Бош ще 
играят мотивираща роля и ще демонстрират реални 
и измерими доказателства за възможните решения 
и ползи, които могат да бъдат постигнати. Пилотните 
дейности ще позволят изследването на всички 
ключови аспекти, които интересуват по-неопитните, 
обучаващи се градове-последователи, включително 
организационни въпроси, операционни схеми, 
базови технологии, основни обслужващи вериги 
и бизнес модели, помощни обществени политики 
и институционални рамки, и т.н. Демонстрациите 
ще осигурят стройна система от използваеми 
критерии за модел на градска логистика, както и 
оценъчни параметри, които в последствие ще бъдат 
приспособени според специфичните цели, изисквания 
и характеристики на градовете-последователи в 
Проекта ENCLOSE. Това от своя страна ще доведе 
до оценка на възможностите за пренасяне на 
потенциални решения и ползите от тях върху подбран 
модел на малки и средни европейски исторически 
градове (SMITHs), в максимална степен проявяващи 
характеристиките на ситуацията в Европа, предвид 
географското им положение, мащаби, структурата 
на икономическите им дейности, местната култура, 
проблемите с мобилността, подходите за управление 
и т.н. Както градовете-предшественици / пилотните, 
така и градовете-последователи / обучаващите се, ще 
разработят свои местни планове за устойчива градска 
логистика (SULP), както и оценка на енергийната 
ефективност и въздействия.

Партньори и поддръжници на ENCLOSE

Градове-предшественици / Градове-последователи

Други партньори

Европейски организации, разпространяващи идеите на 

Проекта

Местни, подкрепящи проекта, заинтересовани страни 


