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Подходът на ЕРТА
Насочен към успешен трансфер на знания и добри 
практики, свързани с обществени транспортни власти, 
ефективно изграждане на капацитет и положително 
въздействие върху местните политики,  EPTA обхваща  
6 дейности:

•  Асоциация по мобилност и транспорт, Болоня (Италия), Координатор

•  Регион Емилия – Романя (Италия), Общински съвет Алмада 
(Португалия), Общински съвет Рогаланд (Норвегия), Разлог (България), 
Брашов (Румъния)Обществено транспортна власт Солун (Гърция), 
ALOT (Италия) и, Прага-Сухдол (Чехословакия), Региони и местни 
управления

•  Университет Абърдиийн (Великобритания) и Полис (Белгия), участници 
и партньори по разпространение

Мисията на ЕРТА е

Да увеличи устойчивостта на обществения транспорт с акцент 
върху екологията, енергетиката и икономическите аспекти. EPTA 
ще идентифицира модел за обществени транспортни власти като  
инструменти за управление. Като стратегия, използването на три опорни 
стълба: качество, ефективност и ефикасност, които  ще се прилагат 
към 7-те ключови дейности, свързани с държавното управление на 
транспортния сектор: регулиране, планиране, тръжни процедури 
и възлагане на поръчки, интегриране, насърчаване, управление, 
мониторинг.
Ключовата концепция е, че тези 7 дейности биха могли да бъдат 
концентрирани в един орган, който е в състояние да помогне на 
политиците и да включи съответните заинтересовани страни. Добри 
практики от цяла Европа ще бъдат идентифицирани, събирани и 
превърнати в политики за регионално развитие, за да създаде, като 
краен резултат, прехвърляем и  адаптивен модел, който да бъде приет за 
успешно изпълнение или ре-организация на Обществените транспортни 
власти.

За повече информация относно ЕРТА, моля свържете се с проектния коорнинатор в Болоня.  
Дора Рамацоти
SRM - Reti e Mobilità Srl - Via A.Magenta, 16 - 40128 Bologna
Тел. : +39 051 361328 - dora.ramazzotti@srmbologna.it
Или посетете сайта на проекта

Екипът на ЕРТА
Консорциумът се състои от 11 партньори 
(Обществени транспортни власти, Местни 
власти, Градска мрежа и Университет с 
международно призната експертност в сферата 
на публичния транспорт) от 9 региона на ЕС и от 
Норвегия.  

Дейност 1    Идентифициране и анализ на добри практики 
засягащи седемти ключови функции на  
Обществените транспортни власти (Моделът 
ЕРТА)

Дейност 2    Предпроектни проучвания за оценка и 
симулация на изпълнението на концепцията 
за Обществените транспортни власти в 
партньорските градове и региони 

Дейност 3   Съвместна оценка на предпроектните 
проучвания, за да се оцени въздействието  от 
проучванията на местно ниво

Дейност 4   Разработване на план за изпълнение, описващ 
местното влияние на резултатите от ЕРТА и 
подобрението на дейността на Обществените 
транспортни власти

Дейност 5   Разработване на политически 
инструментариум, в частност насоки 
за Обществените транспортни власти 
становището на ЕРТА

Дейност 6   Организиране на обучителни курсове, 
тематични работни срещи и обмен на 
служители с цел повишаване на знанието и 
подпомагане при приемането на добри практики 
по отношение на Обществените транспортни 
власти

EPTA ONLINE
Всички заинтересовани фирми са поканение да посетят 
уеб сайта на проекта www.eptaproject.eu. Всички 
документи представени на работните срещи и обучения 
ще са достъпни онлайн. Ще се предлагат и електронни 
обучения. 
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Защо ЕРТА? 
В рамките на ЕС, местните власти се организират, 
за да отговорят по-добре на новата регулаторна 
рамка, в която да действа обществения транспорт. 
Проектът EPTA цели изучаване на местния 
институционален контекст, с акцент върху 
обществените транспортни власти или публични 
транспортни агенции на изпълнителната власт.

ЕС установява стратегически цели с оглед постигане на 
по-устойчива транспортна система. Сложността да се  
задоволят нуждите от мобилност на всички европейски 
граждани, изисква по-ясна визия и по-ефективен и 
координиран подход на управление.

Важно е политиците и местните власти да координират 
компетенциите между различните заинтересовани страни на 
различни нива в рамките на ясна и подходяща политическа 
рамка. За да се повиши устойчивост на транспорта, с 
конкретни действия в обществения транспорт, различни 
подходи вече бяха приети, сред които създаването на 
специализирани органи.

Ефикасно, ефективно 
и високо качество на 
институционалната 
структура е от 
ключово значение 
за  предоставяне на 
услугата Обществен 
транспорт. 
Обществените 
транспортни власти са 
част от решението.

Проектът EPTA ще определи и анализира 
институционалната среда, в която са разположени  7-те 
ключови дейности, свързани с държавното управление на 
транспортния сектор: регулиране, планиране, провеждане 
на търгове по възлагане на поръчката, интеграция, 
насърчаване, управление и контрол.

7 ключови функции за  
обществени транспортни власти

EPTA за нашия 
град/регион ...
Община Разлог е средно голяма българска 
община с население 20 598 жители. Разположена 
е в югозападна България. Неин център е Разлог 
(11 960  жители) и включва още 7 населени 
места: - Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, 
Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Създаването на  Обществен транспортен орган, за да 
се увеличи устойчивостта на транспортната политика, 
изисква сближаване на дейности, за да може да се оптимизира 
системата и да се създадат взаимодействия.

1    Регулиране да се извършва в тясно сътрудничество 
с местните власти, за да могат да се изпълнят 
насоките, дадени от политиците 

2    Планиране което има дълбоко въздействие върху 
транспортните услуги и е силно обвързана и се влияе 
от други процеси за планиране, като икономическо, 
социално и градско планиране;

3    Процедурите за възлагане на поръчки са 
от решаващо значение. Един опитен орган за 
обществен транспорт може да установи критерии 
и основанията за ползотворно сътрудничество 
с операторите, базирани върху качеството, 
ефективността и ефикасността;

4    Интеграцията е стратегически въпрос, при който 
оптималната комбинация от интер-и ко-модална 
политика води до по-устойчив транспорт; 

5    Насърчаване на използването на обществен 
транспорт е ключов инструмент за повишаване 
на информираността и насърчаване на смяна от 
индивидуален към колективен и  по-ефикасен и 
устойчив начин на транспорт; 

6    Управление на договори за транспортни услуги, 
изисква опит и гъвкавост: още от първия ден на 
влизане в сила на договор ,транспортните власти 
започват да се сдобиват с опит за подобряване на 
следващата процедура за възлагане на обществена 
поръчка;

7    Контрол и мониторинг е деликатен проблем за 
Публичните транспортни власти. Разходите по 
тези дейности трябва да са разумни, а добавената 
стойност за крайния потребител трябва да се 
подобри. 

ЕПТА ти предлага...
EPTA подходът предлага проучвания, основни документи 
и  насоки, всички достъпни онлайн
ЕРТА планове за изпълнение за партньорите по проекта, 
документирани примери как се създават Публични 
транспортни власти
ЕРТА работни срещи и обучения
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