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Executive Summary 

 
Проектът “Енергийна ефективност в градските логистични услуги за малки и средни 
европейски исторически градове” е на прага на своите заключителни дейности. Предстои 
вторият етап от събития за повишаване на осведомеността на местната общественост, 
целящи да стимулират намирането на  енергийно ефективни решения за градска логистика 
в градовете-последователи. Всъщност, дейностите по проект ENCLOSE са полезни за 
изграждането на подходяща и приложима рамка за съставяне на Планове за устойчива 
градска логистика (SULP) за малки и средни исторически градове. По време на проектните 
дейности през последната година партньорите на ENCLOSE се съсредоточиха най-вече 
върху синтезирането на оценките, извършени в градовете-участници и върху 
затвърждаването на поуките, извадени от тези оценки, трансформирайки ги в (1) 
препоръки относно политиката и (2) посочване на подходящи пътища за копиране в Европа 
на оценените схеми на добри практики и мерки. Изграждането на Плановете за устойчива 
градска логистика (SULP) беше основано на резултатите от оценката на приложимостта и 
ползите от енергийно ефективни и устойчиви мерки в градската логистика, насочени 
конкретно към малки / средни европейски исторически градове посредством 
изпълняването на пилотни операции и анализ на приложимостта и пренасянето на опит. 
Плановете за устойчива градска логистика (SULP) представляват ключов инструмент за 
европейските градове, властите и всички пряко заинтересовани от градската логистика и 
съдържат ясно определение за целите на енергийната ефективност и устойчивост, 
свързаните с тях мерки и варианти, подпомагащите условия, индикатори, критерии за 
оценка и т.н. Последната среща по Проекта, състояла се през април 2014г. във Ваксджо 
(Швеция), позволи да бъдат представени и обсъдени проектите за Планове за устойчива 
градска мобилност, разработени във всеки град-предшественик и град-последовател. Нещо 
повече, в деня преди срещата местната Агенция за енергетика на Югоизточна Швеция 
(Швеция) в сътрудничество с целия консорциум ENCLOSE организира международен 
семинар на тема “Планиране на устойчиви  политики и мерки в градската логистика на 
малки и средни европейски градове”. Събитието отбеляза огромен успех и няколко 
скандинавски градове се присъединиха към конференцията, както и много други 
заинтересовани страни от Европа, като например Европейската агенция по околна среда, 
университет Чалмърс, Шведския изследователски институт по пътища и транспорт. 
 
Отчетени са няколко събития в Европа, свързани с градската логистика, включително и 
международна конференция, където беше представен проектът ENCLOSE, а заключителната 
Международна конференция на Проект ENCLOSE е обявена за 22.10.2014г. в Брюксел. 
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