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Цел и 7 ключови  
функции на EPTA 

Проектът EPTA определя седем стълба (или функции) 
на модела на Обществените транспортни органи: 

1    Регулиране, което да се извършва в тясно 
сътрудничество с местната власт, което да 
позволи изпълнението на насоките, дадени от 
политиците  

2    Планиране, което има голямо въздействие 
върху транспортните услуги и е силно свързано и 
повлияно от другите видове публично планиране 
(градско, социално, промишлено)

3    Офериране/възлагане - процедура, която е 
решаващ момент, в който квалифицираните 
ПТО могат да установят критерии и основа 
за ползотворно сътрудничество с оператори 
въз основата на качество, ефикасността и 
ефективността

4    Интеграция като стратегически въпрос за 
интермодалността и комодалността с потенциал, 
който да доведе до устойчиви транспортни 
решения

5    Насърчаване на обществения транспорт - 
ключов фактор за пренасочване на пътниците от 
индивидуални към колективни, по-ефективни и 
устойчиви видове транспорт

6    Управление на договора на транспортните 
услуги, което изисква опит и гъвкавост

7    Контрол и мониторинг е деликатен въпрос за 
OTO. Цената на тези дейности следва да бъде 
разумна и добавената стойност за крайните 
потребители трябва да бъде доказана.

 

Общата цел на EPTA е обмяна на опит, знания и добри 
практики за Обществените транспортни органи (OTO). 
Фокусът в рамките на EPTA е насочен към помагане 
на малките селски райони и на средните по големина 
градски райони, които обмислят разработването 
на управлението на обществения транспорт. Цели 
се повишаване на устойчивостта на обществения 
транспорт, като се акцентира върху околната 
среда, енергетиката и икономическите аспекти 
чрез идентифициране на подходящия „модел (и)” за 
управление на обществения транспорт като мощно 
средство за управление.
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Основната идея е, че тези 7 дейности трябва да бъдат 
концентрирани в един орган, който да подпомага 
политиците и да включва съответните заинтересовани 
страни. В проекта беше организирано обучение за 
всеки от партньорите, а всеки заинтересован може да 
намери онлайн обучение на уебсайта на EPTA: www.
eptaproject.eu/. Добрите практики от цяла Европа бяха 
идентифицирани, събрани и анализирани с цел да се 
подпомогне изготвянето на предпроектно проучване 
от всеки град или район, който участва в проекта. 
Предпроектните проучвания могат да бъдат фокусирани 
върху една ключова функция или да комбинират 
няколко.

Регулира Планира Оферира/възлага Интегрира

Седемте стълба на EPTA

Насърчава Управлява Контролира

Ролята на Обществения транспортен орган (OТО)  
Обществените транспортни органи са връзката между политиците и 
операторите на обществения транспорт. Обществения транспортен орган 
предоставя рамката за организиране и координиране на различните 
варианти за мобилност в рамките на определен географски район с цел 
да се осигури предоставянето на ефикасен, удобен и висококачествен 
обществен транспорт. Независимо дали операторът е публичен или 
частен, ролята на обществения транспортен орган е да работи в 
обществена полза, за да гарантира, че различните режими са добре 
интегрирани и достъпни и за да организира всичко по начин, който се 
придържа към стратегическите цели и целите поставени от политиците.
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Модела за Обществен транспортен орган  
в малките и средни градски райони

Основният въпрос, на който имаше за цел да отговори 
EPTA беше кой е най-подходящия модел за организация и 
доставка на Обществения транспортен орган за малките и 
средни по големина градове. 

Докато Обществения транспортен орган в някои големи 
градски райони има правомощия възложени му от 
законодателството, които му дават възможност да 
определи политика, специфична за тяхната юрисдикция със 
законовите правомощия на правоприлагане и автономия за 
повишаване на собствените им финанси за финансиране на 
услугите и дейностите на Обществения транспортен орган, 
то по-малките градове и селските райони нямат такива 
правомощия. Резултатът идва от това, че там няма нито 
опита и влиянието на политическо ниво, нито финансовия 
ресурс и работната ръка на оперативно ниво, за да имат 
активна роля във всички необходими задачи. 

В рамките на EPTA, както и изследването на устойчивостта 
на различните модели от структурата на Обществения 
транспортен орган в средните по големина градски и 
малките селски райони, приложимостта на различните 
функции от стълбовете на EPTA е изследван чрез 8 различни 
предпроектни проучвания. Това доведе до редица ключови 
заключения:

u	 Нивото на участие на Обществения транспортен орган 
трябва да бъде въз основа на мащаба на операцията. 
Като цяло колкото повече е населението, което 
е обхванато, за толкова функции може да поеме 
отговорност Обществения транспортен орган.

u	 Оформлението и възлагането на договора е ключов 
фактор за Обществен транспортен орган от всякакъв 
размер. Това е мястото, където Обществения 
транспортен орган има правомощието да повлияе 
върху това кой изпълнява услугите и начина, по който 
действат операторите. 

u	 Средните и малки по размер градове нямат 
възможността да отделят значителна работна ръка, 
която да работи за популяризирането и мониторинга 

и са склонни да се фокусират върху одобрението и 
надзора над оператора, водещо до мониторинг на 
услугите и дейностите, свързани с интеграцията между 
оператори, методи и сектори. 

u	 Средните и малки градски Обществени транспортни 
органи имат малко или никакъв принос за 
формулирането на политиката, тъй като планирането 
при тях се извършва на по-високо ниво (често на 
национално или регионално) и е заплатено чрез 
националното или местно държавно финансиране. 
Поради тази причина е изключително важно да има 
комуникация и интеграция между Обществения 
транспортен орган и тези външни отдели през етапа на 
планиране. Проект EPTA идентифицира необходимостта 
за по-формализиран механизъм, чрез който местните 
нужди и интереси могат да бъдат по-добре представени 
в политиката и процеса на планиране. Препоръката 
на EPTA е да бъде съставена комисия за планиране 
на политическо и стратегическо ниво. Състава на 
тази комисия трябва да включва представители на 
Обществения транспортен орган, вземащите решения на 
национално/регионално ниво, избрани местни политици, 
служители на местното самоуправление, както и 
специализирани групи от експерти (напр. Университети, 
Третия сектор и т.н.), които да съветват и да помагат в 
процеса на планиране и вземане на решения. 

u	 Комисията за политика и планиране на стратегическо 
ниво може също да председателства финансирането и 
решенията за набиране на средства и извършване на 
разходи, да предоставя демократични и отговорни на 
местно ниво начини за повишаване на финансирането 
за обществения транспорт. Наличието на избрани 
местни представители в комисията гарантира, че 
предпочитанията на местното население са подкрепени. 
Това би могло да доведе до по-гъвкав и локално 
съсредоточен поток на финансиране, който дава 
възможност на Обществения транспортен орган да 
отговори по-добре на нуждите на хората, а не да има 
национални или регионални финансови ограничения.
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Модел за обществен транспортен 
орган в среден или малък град

Core PTA 
activity

Delegate 
to Operator 
via contract

Core PTA 
activity

Strategic 
PTA activity

Central and Local 
Government activity

Комитет за 
планиране на 
политиката 

и стратегията
Основна 
дейност 

на обществения 
транспортен 

орган

Делегиран 
на оператора 
чрез договор

Основна дейност 
на обществения 

транспортен 
орган

Делегиран 
на оператора 

чрез 
договор

Дейност на централното 
и местно правителство

Проект на
 договора

Възлагане на 
договора

Стимули/глоби

Мониторинг при 
предоставяне 

на транспортните 
услуги

Предоставяне 
на услуги

Маркетингови 
дейности

Насърчаване на 
интегрираните 

обществени 
транспортни услуги

Интеграция на 
тарифите 

в обществения 
транспорт

Предоставяне на 
мултисекторни 

услуги

Планиране на 
интермодални/
мултимодални 

решения

Планиране на 
съвместния 
обществен 

транспорт и 
главната пътна 

инфраструктура  

Политика за 
интеграция на 
транспорта и 

използването на 
земята

Интегриране 
на транспорта в 

рамките на други 
стратегически 

области на 
политиката  

Финансиране на 
дейността на 
обществения 

транспорт 

Търг/възлагане

Контрол на 
договорите

Управление 
на договорите

НасърчаванеИнтеграция

Планиране

Регулиране

Данните от проект EPTA предлагат 
като най-рентабилна структура 
на Обществения транспортен 
орган за малки и средни по 
големина градове, тази 
на децентрализирана 
агенция, която е сключила 
договор/упълномощена 
от регионалното или 
национално управление. 
Основния фокус е 
върху това да осигури 
одобрение и надзор на 
услугите и да улесни/
приложи интеграцията 
между оператори, методи 
и сектори. Ако моделът 
от Фигура 1 е одобрен, 
включително формирането 
на комисия за политическо 
и стратегическо планиране, 
тогава Обществения транспортен 
орган може да оперира като 
независима организация с редица 
предимства. Най-голямото от всички 
е това, че разходът за обезпечаване на 
Обществения транспортен орган може да 
бъде относително умерен, тъй като щатовете 
са доста по-малко в сравнение с тези, които са 
предвидени за Обществения транспортен орган в 
големия град, където оформянето на услугите, мониторинга 
и промоцията е като цяло много по-голяма. Подходът на агенцията 
дава също така 

Възможност за гъвкавост по отношение на персонала. Създаването 
на комисия за политическо и стратегическо планиране най-накрая 
премахва необходимостта за Обществения транспортен орган от това 
да има тежка управленска структура, състояща се от местни избрани 
политици, които са членове на комисията заедно с представители 
на Обществения транспортен орган, повече отколкото на борда на 
директорите на Обществения транспортен орган. 
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Предпроектни проучвания  
на EPTA

Методологията за приложимостта на EPTA е насочена 
от една страна към създаване на правна и финансова 
отговорност и организационна рамка за планиране 
и управление на договора за услуги на обществения 
транспортен орган (EPTA функции на високо ниво) и 
от друга страна върху създаване на организационен и 
операционен референтен модел, който да отговори на 
нуждите на малките и средни по големина градове (EPTA 
функции на ниско ниво).
Основните функции, които са извършени в Предпроектните 
проучвания на 8-те града, участващи в проекта, се 
различават в зависимост от големината на града. Големите 
и средни по големина градове насочват вниманието си към 
създаване на нов Обществен транспортен орган, тръжните 
процедури и процедурите на възлагане, както и към 
Договора за услугите. По-малките градове предпочитат да 
анализират въпросите, свързани с планиране на услугите, 
интеграция и насърчаване.

THEPTA (Гърция): Тръжни процедури и 
процедури на възлагане на услугите на 
автобусния транспорт в Солун
Предпроектното проучване, разработено от Обществения 
транспортен орган на Солун (ThePTA), се основава на 2 
ключови въпроса. Първо, ThePTA в момента преминава през 
решаващ преходен етап, тъй като ще се превърне в отделен 
Европейски транспортен орган, събирайки всичките 7 
компетенции, предвидени от EPTA (Регулация, Планиране, 
Тръжна процедура/Възлагане, Интеграция, насърчаване, 
Управление, Контрол). Компетенциите на ThePTA по този 
начин ще включват пълна отговорност за планиране на 
транспортната политика, ценовата политика, политиката 
за паркингите и планиране на използването на земята 
в географската Регионална Единица на Солун. Много от 
основните функции на Обществения транспортен орган са 
вече поети от ThePTA, обаче сключването на договори за 
предоставяне на услуги остава под властта на централното 
Правителство, а не на Обществения транспортен орган.
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Второ, договора за услуги между Националното 
правителство и сегашния транспортен оператор (OASTH), 
който отговаря за предоставяне на обществени транспортни 
услуги в района на Солун, ще бъде прекратен през 2019, 
което ще доведе до преминаване от система за обществен 
транспорт, създадена най-вече върху монополи и/или 
държавна концесия към нова, характеризираща се с 
конкурентна тръжна процедура. 

Като резултат от всичко, основната цел на проучването бе 
да се идентифицират различните алтернативи за тръжни 
процедури и възлагане на услугите за автобусен транспорт 
в сферата на отговорност на ThePTA, а именно Регионална 
Единица на Солун, чрез анализ на съществуващите 
Европейска и национална законови рамки и въз основа 
на местните условия, съществуващите знания и добри 
практики. Успоредно с това, проучването имаше за цел да 
подобри уменията на ThePTA с цел да бъдат подготвени 
да посрещнат предизвикателствата на дерегулирания 
обществен пазар на пътническия транспорт.
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SRM (Италия): Проектиране и контрол 
на Обществено-транспортния договор за 
услуги
Предпроектното проучване на SRM - Reti e MobilitàSrl, 
Обществения транспортен орган на Болоня се фокусира 
върху договора за услуги с Оператора с особено отношение 
към контрола на предоставяните услуги. Той отговаря за 
Органът, който следи за това дали Оператора работи по 
договорената услуга в съответствие със стандартите за 
качество и количество, предвидени в договора за услуга. 
Контрола на качеството на услугата, предоставена от 
Оператора е много скъпа процедура за Органа, като по този 
начин, в своето проучване SRM е разработила специален 
алгоритъм за оптимизация на дейността, с цел да се 
увеличи броя на проверките, извършвани в определено 
време от всеки контрольор. Резултатът е такъв, че 
оптималната процедура може да увеличи с 50% броя на 
контролираните услуги по времето, когато дейността по 
контрола не надвишава 12 часа на ден и с 30%, когато 
контролната дейноdт продължава повече от 12 часа. 
Освен това, чрез прилагане на Теория на игрите между 
Агенцията и Оператора, оптималните стойности на глобите 
са определени (глоби са включени в договора за услуги 
и се налагат на Оператора, когато той не предоставя 
договорените услуги).
Алгоритъмът, разработен в това проучване подобри и 
оптимизира процедурите, които са вече използвани от други 
Органи и може на свой ред да бъде използван като добра 
практика в подобни случаи.



АЛМАДА (Португалия): Роля и функции 
на Община Алмада като местен 
обществен транспортен орган
Предпроектното прочуване на Алмада, насочено към 
промените в организационната структура, свързани с 
възлагане и управление на договорите и регулиране 
на Обществения транспорт, се  въведе в Португалия и 
частично в Метрополитния район на Лисабон. До скоро 
централното правителство възлагаше и управляваше 
всички договори за Обществен транспорт. Предпроектното 
проучване на Алмада се справи с текущите и бъдещи 
функции, които Общината в Алмада може да има и 
идентифицира условията и критериите, необходими за 
създаване на местен Обществен транспортен орган.
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БРАШОВ (РУМЪНИЯ): Структура и роля 
на обществен транспортен орган Брашов 
метрополитън
Метрополитън агенцията за устойчиво развитие в Брашов 
(АМВ) е свързващото тяло на регион Брашов и първата 
организация за справяне с градските проблеми. След 
подобряване на законодателната рамка за мобилност 
през 2010, Метрополитън агенцията (АМВ) постепенно 
поема ролята на Обществен транспортен орган със 
задачата да регулира мобилността в района, както и да 
възлага обществено транспортни дейности на лицензирани 
оператори. Предпроектното проучване, разработено в 
рамките на EPTA има за цел да идентифицира най-добрия 
подход за създаване на Обществен транспортен орган 
за Метрополитния район на Брашов, вземайки решение 
относно функциите, които трябва да изпълнява като се 
вземе предвид местното и национално законодателство и 
оценявайки необходимите финансови и административни/
технически ресурси (т.е. създаване на отделен орган или 
нов АМВ отдел). 
Проучването показва следното:
•  Румънската законодателна рамка и характеристиките 

на територията на метрополит Брашов дават 
възможност за създаване на обществена транспортна 
агенция.

•  Сегашната ситуация на обществения транспорт и 
важността на този сектор за икономическото и социално 
развитие изисква необходимостта да се учреди 
обществена транспортна агенция.

•  Моделът, предоставен от SRM Болоня е високо-
функционален и може да се приложи в метрополитния 
район на Брашов.

•  Два основни аспекта от Обществения транспортен орган 
ще бъдат използвани, за да се интегрира планирането 
на услугите в 16 участващи общности и за да се повишат 
стандартите за предоставяне на обществен транспорт. 



Идеята на „Мобилна камара Алмада”, въз основа на 
местната Агенция за управление на енергията в Алмада, 
AGENEAL, цели да създаде платформа, където всички 
участници в градската мобилност да обсъждат трудностите 
и да споделят идеите и решенията си, за да направят 
мобилността в Алмада по-ефективна и устойчива.  Въпреки 
че, Мобилната камара в Алмада може да играе директна 
роля в насърчаване на нуждите на местните жители и 
на гъвкавите видове транспорт, беше неадекватно да се 
комбинират регулаторните и тръжни функции с концепцията, 
предвидена за Мобилната камара. Това може да подкопае 
необходимата сила на правоприлагането, което трябва да 
има Обществения транспортен орган. 
Като се има предвид, че община Алмада вече има силна 
роля и инстутиционална тежест, тя реши да акцентира 
върху тези предимства и да разработи подробно проучване 
на законовата и институционална рамка за регулиране 
на обществения транспорт в страната и особено в 
Метрополитен район Лисабон, за да идентифицира и 
определи бъдещата му роля като Обществен транспортен 
орган (регулиране, планиране, интеграция, управление и 
контрол на услугите). 
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ALOT (Италия): Бизнес план за Обществен 
транспортен орган и възлагане на услуги
ALOT е отговорен за насърчаване на инфраструктурата, 
логистиката и транспортните услуги в Източна Ломбардия, както 
и за подобряване на мобилността. Предпроектното проучване на 
ALOT изследва преструктурирането на територията от 4 провинции 
(Брешиа, Бергамо, Кремона и Мантуя) в 3 Обществени транспортни 
органа с произтичаща нужда за нови оферти и договори за 
предоставяне на обществен транспорт. 
В момента четирите провинции са отговорни за въвеждането 
в експлоатация на услугите на местния обществен транспорт 
и за осигуряване на качеството на предоставяните услуги. Те 
осигуряват много от функциите на обществения транспортен 
орган, но имат ограничено участие в предоставянето на други 
видове транспорт и интеграцията между видовете и провинциите. 
Има също и малко участие в планирането на по-високо ниво и 
в регулаторните аспекти при обезпечаването на обществения 
транспорт. 
ALOT представи две предпроектни проучвания, които 
предоставят стратегия на обществения транспортен орган за 
Източна Ломбардия. 
Целта на първото предпроектно проучване е създаване на 
модел на обществен транспортен орган, който да може да бъде 
възпроизведан и да бъде част от насоките за вземащите решения. 
Резултатът трябва да бъде модел за Мулти модална транспортна 
агенция, която има за цел да предоставя по-висококачествен и 
по-приспособим обществен транспорт, като същевременно намали 
разходите за предоставянето на тази услуга. 
Целта на второто предпроектно проучване е да идентифицира 
основните аспекти, които очертават добър модел на възлагане за 
територията на ALOT, както и специфични аспекти, които могат 
да подобрят модела за специфичния обществен транспортен 
орган в рамките на разпоредбите на Източна Ломбардия.
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РАЗЛОГ (България): Система за споделяне 
на велосипеди и съвместно ползване на 
автомобили
Единствената форма на обществен транспорт, която работи 
на територията в община Разлог е ограничена автобусна 
услуга. Има незадоволително търсене за търговски автобусни 
дейности в региона и по този начин общината е отговорна за 
определяне на маршрутите и разписанията за предоставяне 
на минимални стандарти на обслужване. Те се използват, 
за да се подготви Техническо задание за възлагане на 
обществените поръчки на основните автобусни линии. 
По този начин, необходимостта от обществен транспортен 
орган, както и неговата роля, са много различни от тези 
в средните до големи градове. Заради това общината 
обмисля въвеждане на система за споделени велосипеди 
и организиране на мерки за насърчаване на система за 
съвместно ползване на автомобили. Предпроектното 
проучване на EPTA за Разлог оценява търсенето и 
вероятните разходи за въвеждане на тези мерки за „гъвкав” 
транспорт. Това излиза извън традиционния фокус на 
обществения транспортен орган (осигурявайки обществени 
транспортни услуги) в по-широка сфера на предоставяне на 
алтернативи за използване на частни автомобили. 
Докато предпроектното проучване подчерта факта, че е 
възможно въвеждането на схема за споделяне на велосипеди 
и инициатива за съвместно използване на автомобили, за 
да бъдат успешни и добре използвани ще бъде необходимо 
внимателно планиране. Като резултат предпроектното 
проучване препоръча създаване на ново активно управление 
на обществения транспортен орган, което да включва 
всички местни заинтересовани страни, които да планират, 
изпълняват и управляват новите услуги. Счетено е за по-
изгодно да се създаде специализирана неправителствена 
организация, която да се справя с работата в системата в 
тясно сътрудничество с Община Разлог.

Рогаланд (Норвегия): Интеграция и 
опростяване на ценовата и билетна 
система в Рогаланд
С изключение на влаковете, Окръжния съвет на Рогаланд  
(ROGFK) осигурява функциите, свързани с регулирането, 
планирането и голяма част от задачите за интегриране, 
необходими за предоставяне на услугите на обществения 
транспорт, докато компанията Рогаланд Колективтрафик 
(позната още като Колумбус) е отговорна за ежедневната 
работа на обществената транспортна система в Рогаланд. 
Тя действа като обществен транспортен орган за региона, 
участвайки в администрирането на обществените 
транспортни услуги включително, например насърчаване и 
информация, минимални промени в маршрутите, преговори 
по договорите с операторите на автобусите и лодките и 
разработване на нови продукти и решения, които правят 
пътуването с обществен транспорт по-лесно и атрактивно. 
Колумбус е собственост на Окръжен съвет Рогаланд. 
Сложността на осигуряване на обществения транспорт, 
който включва 4 вида транспорт с 3 различни структури 
на собственост на оператора, са направили работата 
по предоставяне на интегрирани такси доста сложна с 
много проблеми и бариери за преодоляване. В тази рамка 
предпроектното проучване, направено от Окръжния съвет 
в Рогаланд, се фокусира върху възможностите и бариерите 
за по-добра интеграция и опростяване на билетната 
система за обществен транспорт в Рогаланд. Проучването 
идентифицира редица специфични, единични инициативи, 
които да бъдат разгледани от Окръжен съвет Рогаланд, за 
да се постигне тази цел. 
Доколкото може да има напълно интегрирана тарифна 
и ценова система, практично решение е да се приложат 
системи, където тарифната структура е интегрирана към 
потребителя чрез интегрирани обществено транспортни 
продукти, но където приходите от продажбата на билети 
са разпределени между различните тарифни органи и 
операторите на обществения транспорт.



11

ПРАГА Сухдол (Чехия): Въвеждане на 
повече и по-добри обсъждания с местните 
партньори и обществеността
Прага Сухдол е малък общински район в рамките на по-
голям метрополитен районс обществен транспортен орган. 
В момента те не участват в планирането и предоставянето 
на обществени транспортни услуги в техния район, тъй като 
това е в правомощията на обществен транспортен орган 
Прага. Няма достатъчни връзки с обществен транспорт 
от Сухдол до центъра на града и автобусния транспорт е 
достигнал границата на капацитета си. Предложенията 
от обществения транспортен орган в Прага за промени в 
транспортната инфраструктура в района са в противоречие 
с вижданията на местните политици и с нуждите на 
местните жители. Предпроектното проучване се фокусира 
върху предизвикателствата, възникващи в процеса на 
планиране и определяне на политиката и разглежда 
въпроса за това как местните нужди могат да бъдат 
изразени и по-добре приспособени в процеса на планиране 
на обществения транспортен орган в голям град. 

Предпроектното проучване на Прага-Сухдол значително 
разширява сътрудничеството между район Сухдол, 
който включва основният партньор Чешки университет 
за естествени науки (CULS), и метрополитния обществен 
транспортен орган на Прага (ROPID). Резултатът е такъв, 
че по време на изготвяне на документите по планиране и 
съставяне на политиката, обществения транспортен орган 
на Прага трябва да се консултира с район Прага Сухдол 
и с CULS. Тази промяна е помогнала на обществения 
транспортен орган да разбере, че сътрудничеството с 
местни участници е необходимо условие за подобряване на 
качеството, устойчивостта и стандартите на обществения 
транспорт.



Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението 
на Европейския съюз. Европейската комисия не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от 
информацията, съдържаща се в него.

EPTA (Европейски модел за обществен транспортен орган като ключов 
фактор, водещ към устойчив транспорт) е европейски проект за териториално 
сътрудничество, финансиран по програма INTERREG IVC EU с продължителност 
от Януари 2012 до юни 2014.


