„Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на
транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за
териториите и удовлетворение за гражданите”
19 май 2016 г.
Хотел Хилтън София
Зала Мусала 2
Бул. „България“ № 1

Модератор:
Г-н Петър Карабоев, заместник-главен редактор на Capital Daily и Dnevnik online
09.15 – 09.55

Посрещане на участниците

09.55 – 10.00

Представяне на контекста и целите, г-н Петър Карабоев

10.00 – 10.10

Приветствие на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на
Франция в България

10.10 – 10.20

Приветствие на г-жа Лиляна Павлова, министър на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(за
потвърждение)

10.20 – 11.10

Пресечни гледни точки за иновативните и устойчиви видове
транспорт във Франция и България

10.20 – 10.45

Националната стратегия за подкрепа на видовете
индивидуален и обществен транспорт във Франция.
Г-жа Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска
дейност, Институт за наука и технологии на транспорта, на
устройството на териториите и на мрежите.

10.45 – 11.10

Българските приоритети в сферата на устойчивия градски
транспорт: Представяне на новата оперативна програма 20142020 и на добрите практики, прилагани в българските градове
Представител на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (подлежи на уточнение)

11.10 - 11.30

Кафе-пауза

11.30 – 12.40

Анализ на опита на местните власти

11.30 – 11.50

Гледната точка за постигнатия и необходимия напредък в
сферата на устойчивата мобилност в българските общини
Г-н Ангел Буров, доктор, урбанист, Архитектурен факултет,
Университет по архитектура строителство и геодезия, София

11.50 - 12.15

Електрическата мобилност – устойчиво решение за общините
и техните граждани.
Какви технологии? Какъв модел на работа в партньорство с
частните и публичните оператори? Какъв модел на
финансиране за изграждането и поддръжката на
инфраструктурата?
Г-н Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за
насърчаване на електрическата мобилност

12.15 – 12.40

Опитът на метрополия Нант във връзка с въвеждането на план
за градска мобилност, фактор едновременно за икономически
растеж и удовлетворение за гражданите: интермодалността и
свързаността на централната градска част и периферните
общини – основен приоритет на транспортната стратегия
Г-жа Ламия Руло-Тирауи, отговорник проекти към Генерална
дирекция „Мобилност”, метрополия Нант

12.40 - 13.15

Въпроси и дискусия с участниците

13.15 - 13.25

Закриване на семинара

13.25 – 14.15

Коктейл

