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Проектът „Екологично чисти автопаркове“ (www.cleanfleets.eu) има за цел да окаже съдействие на държавните
органи и на операторите на автопаркове при прилагането на
Директивата за чисти превозни средства и придобиването
или лизинга на екологично чисти и енергийно ефективни
пътни превозни средства.

Ръководство за екологично чисти
автопаркове и инструмент за
разходите през целия срок на
експлоатация
Ръководството има за цел да съдейства на
държавните органи и операторите на обществения
транспорт за закупуването на екологично чисти и
енергийно ефективни превозни средства при пълно
спазване на европейското законодателство – и поспециално на Директивата за екологично чисти
превозни средства (CVD).
Инструментът е специално разработен с цел
сравняване на РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ на различните превозни средства
при възлагането на обществени поръчки. Той също
така дава възможност за прилагане на методиката
за изчисляване на оперативните разходи през целия
срок на експлоатация, посочена в Директивата за
екологично чисти превозни средства.
Освен това ние предоставяме и редица
информационни документи: цикли за тестване
на превозните средства, методика за оперативните
разходи през целия срок на експлоатация съгласно
Директивата за екологично чисти превозни
средства, законодателство и политика на ЕС относно
екологично чистите пътни превозни средства и
Директивата за екологично чисти превозни средства.
Ръководството, инструмента и информационните
документи можете да откриете на адрес:

www.clean-fleets.eu/publications

По-ефективно възлагане на поръчки
Проектът „Екологично чисти автопаркове“ се занимава главно с придобиването на екологично чисти превозни средства, но ефективното
управление изисква много повече от вземането на решения за това какви превозни средства да бъдат закупени. Обществените поръчки
следва да бъдат част от една по-обща стратегия за устойчива мобилност в европейските градове.
С оглед на това, ние представяме на вниманието на държавните органи следните четири ключови предложения:
1. К
 акви са вашите транспортни нужди и по какъв начин те
могат да бъдат задоволени най-добре?
Необходимо ли е да се закупуват превозни средства или
могат да се приложат други алтернативи, като съвместно
ползване на автомобили и лизингови споразумения?
2. О
 бмислихте ли включването на определени параметри
за използваните превозни средства при възлагането на
обществени поръчки за такива услуги като поддръжка
на пътищата, превоз на ученици и хора с увреждания и
депониране на отпадъци?
Задължението на доставчиците на тези услуги да използват
екологично чисти превозни средства при изпълнението на
договорите си може да помогне за повишаване на броя на
частните екологично чисти превозни средства, както и на тези
в държавните автопаркове.

3. Съществува ли ефективно сътрудничество между отделите
по планиране, транспорт и обществени поръчки?
Всяка обществена поръчка за превозни средства следва да бъде
част от една по-обща стратегия за устойчива мобилност за града.
4. Н
 ай-опитните експерти в сферата на обществените поръчки
за екологично чисти превозни средства са другите градове.
Споделете своя опит и се възползвайте от различните
информационни мрежи, за да научите за опита на другите.
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За проекта „Екологично чисти
автопаркове“

Искате да научите повече?

Примери от практиката за
екологично чисти автопаркове
Реални и подробни примери от практиката
на различни градове в цяла Европа, в това
число Виена, Лондон, Стокхолм и Ротердам, за
възлагането на обществени поръчки за екологично
чисти превозни средства с отчитане на резултатите
и констатациите.
Примерите от практиката можете да откриете на
адрес: www.clean-fleets.eu/case-studies

Учебен модул за екологично чисти
автопаркове
По проекта е разработен набор от учебни
материали за възлагането на обществени поръчки
за екологично чисти пътни превозни средства в
помощ на евентуалните обучаващи.

Европейската комисия финансира редица проекти, занимаващи се с устойчивата мобилност. Техните интернет страници са отлична
отправна точка за запознаване с всички аспекти на градската мобилност, като се започне от разработването на план за устойчива градска
мобилност и се стигне до подобряване на здравето на градските жители.
Научете повече, като посетите:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.care-north.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

Учебният модул се намира на следния адрес:
www.mobilityweek.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.bump-mobility.eu

www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

Освен това вие можете да откриете всички наши инструменти, публикации и ресурси на интернет сайта за екологично чисти автопаркове:

www.clean-fleets.eu

партньори по проекта
Отговорност за изразените становища в настоящата публикация носят единствено авторите. Тя не отразява непременно позицията на Европейския съюз. Изпълнителната агенция за
конкурентоспособност и иновации, както и Европейската комисия не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в нея информация.
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