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Настоящият специален брой на 
ENCLOSE бюлетина е достъпен на 12 

езика! 

Издавание номер 10, 1 Ноември 
2014 
 

 

Уважаеми читатели, 

 

Добре дошли в последния брой на ENCLOSE 
Бюлетини! 

Проектът "Енергийна ефективност в 
градските логистични услуги за малки и 
средни европейски исторически градове" 
проект току-що приключи. Финалните 
дейности са завършени и последните 
резултати (D5.2 "Рамка за определяне и 
изпълнение на планове за устойчива 
градска логистика в исторически малки / 
средни градове" и D5.3 "Препоръки и 
разгръщане на стратегии за енергийно 
ефективна и устойчива градска логистика 
в европейските историческите градове "), 
са реализирани. 

Заключителната конференция на проект 
ENCLOSE, организирана в Брюксел на 22 
октомври, 2014 имаше голям успех, както 
се потвърждава от големия брой 
участници от цяла Европа. По време на 
тази конференция, насоките за планиране 
и прилагане на устойчиви планове за 
градска логистика (SULPs) бяха 
представени и обяснени. Както се обсъди в 
Брюксел, насоките за плновете за 
устойчива градска логистика (УПГЛ) имат 
за цел да подкрепят, вземащите решения и 
заинтересованите лица относно 
градската логистика да определят най-
подходящите логистични решения във 
връзка с нуждите и изискванията на 
градовете (особено малките и средни 
такива, които представляват по-голяма 
част от европейските градове). УПГЛ 
всъщност е конкретен план за управление 
на градски логистични процеси и 
проектиране на решения в средносрочен 
план в перспективата на интеграцията с 
план за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ). По този начин ние разглеждаме  

 

 

 

 

 

 

 

УПГЛ като ключова част от ПУГМ, 
специално посветени на въпросите за  
градска логистика. 

Насоките са били използвани от 9 ENCLOSE 
градове за развитието на техните УПГЛ, и 
са били представени по време на 
заключителната конференция по проект 
ENCLOSE. Насоките и 9-те УПГЛ ще бъдат 
достъпни скоро на сайта на ENCLOSE. 

Освен това, последното заседание по 
проект ENCLOSE се проведе заедно с 
последната ENCLOSE конференция: 
цялостните резултати и постижения в 
рамките на проекта, са били обсъждани, за 
да проправи пътя за бъдещата 
устойчивост на резултатите от проекта, 
с участието и на съответните 
заинтересовани страни в Европа и на други 
европейски градове. 

Накрая, бих искал да благодаря на всички 
партньори на ENCLOSE консорциума за 
тяхната чудесна работа и всички хора, 
които са допринесли за успеха на проекта, 
както и да подновя нашата топла покана 
да продължите да ни следвате, не само в 
сайта на проекта и Google + страницата 
му (https://plus.google.com/+EncloseEu), но 
също така и чрез Асоциацията за градска 
логистика, която ще запази устойчиви 
резултатите от проект ENCLOSE. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Италия 
Координатор на проекта ENCLOSE 

 

В този брой 

 
 Писмо от координатора на проекта 
 ENCLOSE постижения и резултати 
 ENCLOSE заключителна конференция 
 Градски логистични събития в Европа 
 Контакти 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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ENCLOSE постижения и резултати 

 

РАБОТА В МРЕЖА С НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПРАКТИКИ 

Пилотния опит по проект ENCLOSE бе 
свързан със съответните заинтересовани 
европейски страни и градове, за да бъдат 
включени в комуникационната стратегия 
чрез разработване на база данни за контакт 
с повече от 750 контакта, повече от 200 
европейски градове (включително около 
120 заинтересовани страни / градове от 

страни различни от партньорите по 
проекта). 

 

Промотиране и работа в мрежа с 
европейските малки и средни исторически 
градове (дори и да не са пряко ангажирани 
в проект ENCLOSE) по темите за устойчива и 
енергийно-ефективна логистика са били 
основна цел. Сред няколкото извършени 
дейности по разпространяване на 
резултатите по проект ENCLOSE, 
партньорите организираха различни 
технически учебни посещения (с партньори 
и не-партньори) и няколко успешни 
ENCLOSE конференции и семинари по 
въпросите на европейската градска 
логистика и планиране на устойчива 
мобилност (Лука (Италия), Норич 
(Великобритания), Vaxjo (Швеция), Брюксел, 
и т.н.), за да се улесни обменът на опит, 
насърчаване на приемането на Устойчив 
план за градска логистика (УПГЛ) и 
разглеждайки проблемите на ниво 
политики, за да се определи стратегия за 

гарантиране на дългосрочна устойчивост на 
проектираната рамка за УПГЛ. 

Освен това, бяха извършени съответните 
действия по информиране и публичност: 
присъствие на панаири и изложби и 
международни събития (INTERTRAFFIC, TRA, 
ECOMM; VTI форум по транспорта, 
Енергийни Градове и т.н.), публикуване и 
разпространение на специализиран 
комуникационен материал и на настоящите 
тримесечни ENCLOSE бюлетини , 
разпределени в над 1000 контакта в Европа 
(градове, заинтересовани страни, 
транспортни оператори, 
научноизследователски организации, 
експерти от индустрията). Официалният 
сайт на ENCLOSE, www.enclose.eu, достъпен 
и редовно актуализиран на 12 различни 
езика, информира за дейностите по проект 
ENCLOSE, както и съответните събития в 
Европа. 

 

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА 

ENCLOSE цели да повиши информираността 
за предизвикателствата на енергийно 
ефиктивна и устойчива градска логистика в 
европейските малки и средни исторически 
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градове, както и за реалните възможности 
за постигане на значителни подобрения и 
ползи от въвеждането и прилагането на 
подходящи и ефективни мерки, схеми и 
рамкови подходи насочени към всяка 
конкретна градска среда. ENCLOSE 
партньори, по време на проекта, са 
организирали 12 свързани местни събития 
за повишаване на информираността, имащи 
за цел да стимулират усвояването на 
енергийно ефективни градски логистични 
решения, както и да се подкрепят 
инициативи, които са ангажирани в 
областта на устойчивата градска логистика и 
градска мобилност в Испания (Бургос), 
Португалия (Алмада), Великобритания 
(Дънди), Румъния (Алба Юлия), България 
(Балчик) и Гърция (Серес).  

 

ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ГРАДОВЕ 

Проект ENCLOSE директно подкрепи 
развитието на устойчивите градски 
логистични планове (УГЛП) в 9 европейски 
малки и средни исторически градове с 
участието на партньори от 13 европейски 
държави - Австрия, България, Гърция, 
Ирландия, Италия, Норвегия, Полша, 
Румъния, Португалия, Испания , Швеция, 
Холандия и Великобритания - с много висок 
потенциал за постигане на много по-широка 
аудитория, благодарение на участието на 
европейски и световни Градски асоциации 
и мрежи, осигурявайки необходимите 
връзки за насърчаване и разпространение. 
Отвъд ENCLOSE партньорски градове, 
проектът предоставя информация и насоки 
на заинтересованите градове, и ги снабдява 
с обща стратегия, методология и 

инструменти за планиране на устойчива 
логистика специално предназначена за 
малки и средни европейски исторически 
градове (виж по-долу). 

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТНИ 
ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ И МЕКИ МЕРКИ 

Изпълнение на пилотни логистични услуги в 
три исторически предшестващи градове: 
Лука (IT), Трондхайм (NO) и Хертогенбош 
(NL) и меки мерки в шест исторически 
последоващи градове: Балчик (BG), Serres 
(GR), Алмада (PT) Алба Юлия (RO), Бургос 
(ES) и Дънди (Великобритания). 

 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 
УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ ЛОГИСТИЧНИ 
ПЛАНОВЕ (УГЛП) 

Прилагането на насоките за развитието и 
изпълнение на устойчив градски логистичен 
план (УГЛП) в ENCLOSE водещите и 
градовете следовници и създаването на 
подходяща рамка за определяне на УГЛП за 
малки и средни исторически градове. 

През последния месец, ENCLOSE 
консорциума е разработил ключов 
документ за методологията на определяне 
и развитие на устойчиви градски логистични 
планове (УГЛП) за малки и средни 
исторически градове. Този съответен 
документ произтича от опита на ENCLOSE 
водещите и градовете следовници и 
определя подходящата рамка за 
определяне на УГЛП. Насоките за развитие 
и прилагане на устойчив градски логистичен 
план (УГЛП) са били представени по време 
на заключителната ENCLOSE конференция в 
Брюксел. 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСТНИ 
СПЕЦИФИЧНИ УГЛП В 9 
ENCLOSE ИСТОРИЧЕСКИ 
ГРАДА 

Според указанията, 
съобщени по-горе, 9 
ENCLOSE исторически града 
са доставили местни 
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специфични УГЛП включително набор / 
комбинация от мерки, които могат да 
подкрепят местните администрации за 
насочване и управление на процеса на 
логистиката от гледна точка на града и 
качеството на живот на гражданите, 
намаляване на разхода за енергия на 
гориво и въздействията на въглеродния 
диоксид. Всеки УГЛП се отнася до свързан 
ПУГМ, устойчив план за градска мобилност 
(например високо ниво на устойчивост и 
чиста околна среда и стратегически 
приоритетни линии), и включва участието 
на основните заинтересовани страни от 
града в дискусията за подходящи решения, 
както и за определяне на пътна карта за 
евентуално приемане от страна на местните 
власти. 

 

ENCLOSE заключителна конференция 
 
Финалната международна ENCLOSE 
конференция се проведе на 22 октомври 

2014 г. в Брюксел (Белгия). 
Проявата, организирана от Постоянното 
представителство на Испания към 
Европейския съюз, имаше голям успех, който 
се дължеше на големия брой участници от 
цяла Европа. 
По време на коктейла, участниците бяха 
запознати с ENCLOSE градовете и други 

партньори в проекта. Специална сесия с 
плакати предложи добри възможности за 
работа в мрежа и дискусия за дейностите по 
проект ENCLOSE. 
 
Целта на събитието беше в действителност 
да свръже и разпространи резултати от 9-те 
малки и средни европейски града от проекта 
ENCLOSE и да се възползват от опита на 
други устойчиви градски логистики в Европа. 
Семинарът позволи обсъждане на общи 
проблеми, предизвикателства и резултати, 
заедно с редица европейски страни и 
общини. 

 

 
Градски логистични събития в Европа 
 
СВЕТОВНА СМАРТ МОБИЛНОСТ, ТОРИНО 
2014 
 

 
Смарт мобилността е инициатива, 
организирана в Торино, насочена към 
Европейския наръчник за развитието на ITS 
услуги и Инфо-мобилност за "интелигентни 
градове", както и за развитието на 
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технологии за екологично чисти автомобили 
и устойчив транспорт. 

Новите компоненти на събитието ще 
обогатят утвърдената Конференция и Експо 
(2014, 13 - 14-ти Ноември), за удължаване на 
графика на Световна смарт мобилност 2014, 
която ще се развива в продължение на 3 
дни. 

За пълната програма: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 
2014 ГОДИШНА ПОЛИС КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
2014 Полис Конференцията е една от най-
големите платформи за градовете, градските 
райони и регионите да обсъдят своите 
транспортни предизвикателства. Пленарните 
заседания на високо равнище се допълват с 
технически сесии показвайки иновации в 
политиката и практиката в целия 
транспортен спектър. 

Годишната полис конференция 2014 (27-28 
Ноември, 2014 г. в Мадрид) ще даде 
възможност на всички градове и градски 
райони и региони, да покажат своите 
транспортни постижения на голяма 
аудитория, както и за по-широката 
транспортна общност да се ангажира с 
представители на градовете и регионалните 
власти на иновативни транспортни решения. 

За повече информация: 
http://www.polisnetwork.eu  

 
 
ИНТЕРТРАФИК ИСТАНБУЛ 2015 

Седмото издание на Интертрафик Истанбул 
(27-29 май 2015), за пореден път доказа 
своята позиция като водещо технологично 
трафик събития за Евразия и Близкия Изток. 
Шоуто привлече 5,286 професионалиста в 
областта на инфраструктурата, ITS 
/управление на трафика, безопасността и 
паркирането от 79 страни по целия свят. 
Повече от 200 изложители от над 30 страни 
представиха своите продукти и услуги. 
 
АСОЦИАЦИЯ НА ЛОГИСТИЧНИЯ ГРАД 
Годишна конференция 
 
 
 
 
 
Годишната международна конференция на 
Logical Town асоциация ще се проведе в 
Лука. Събитието се организира от 
Асоциацията на логистичния град в 
сътрудничество с Община Лука. 

Основните теми, които ще бъдат 
дискутирани по време на събитието ще 
бъдат както техническите и нормативни 
аспекти на устойчив подход към градската 
логистика, с участието на няколко страни в 
Европа с опит в еко дистрибуция на стоки, 
нови технологии и оперативни схеми, 
специфични за средните и малки 
исторически градове. По-специално, тази 
година конференцията ще се фокусира върху 
напълно електрическите автомобили и 
велосипедите за логистика: Ще бъдат 
представени няколко от най-добрите 
европейски практики. 

 

Асоциацията на логистичният град е 
създадена като един от резултатите от 
извършените дейности по проекта ENCLOSE, 
за да се постигне значимо намаляване на 
консумацията на енергия и значителни 
промени в поведението на 
заинтересованите дистрибутори на градски 
товари и оператори. Асоциацията ще стане 
скоро член на културното Наследствоти на 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
http://www.polisnetwork.eu/
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Европа за по-добро координиране на 
дейностите за изграждане на мрежи в 
Европа. Giorgio Ambrosino, координатор на 
проекта ENCLOSE, оглавява научния комитет 
на Асоциацията. 

Повече информация за конференцията ще 
бъде скоро на разположение на сайта на 
Асоциацията на логистичния град и на 
проект ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти 
За допълнителна информация, моля 
свържете се с 
MemEx Srl, Италия, Via Cairoli, 30,  
57123 Ливорно (Италия) 
Ph.+39 0586 211646 
 
Координатор на проекта ENCLOSE 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

