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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ  
„Управление на градската мобилност – полезни практики” 
се проведе под патронажа на кмета на Варна 

 
На 19 и 20 Април 2011г. се проведе III-та поред Научно-
практическа  конференция с тема „Управление на градската 
мобилност – полезни практики”, както и демонстрационно-
атрактивна програма, под патронажа на кмета на община Варна. 
Организатори на инициативата бяха Научно-технически съюз по 
транспорта, Клуб „Устойчиво развитие на гражданското 
общество”, ЧРАУЕ, Технически Университет Варна, Община 
Варна, ТО на НТС Варна и Федерация на научно-техническите 
съюзи в България. В рамките на конференцията бяха представени 
редица международни добри практики и опит в областта, 
Европейската платформа за управление на мобилността – плюс 
(ЕПОМ+), транспортната инфраструктура на Варненския регион 
като основа за устойчив градски транспорт. На конференцията 
бяха дискутирани резултатите от досегашната работата по 
мобилността, включително взаимодействието между градския 
транспорт и магистралните видове транспорт – автомобилен, 
железопътен, воден и въздушен.  
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Велоклуб "УСТРЕМ" привлече вниманието на 
присъстващите специалисти със своя доклад на 
тема: "Анализ на възможностите за придвижване 
във Варна на база проведен експеримент касаещ 
обществения, автомобилния и велосипедния 
транспорт". Докладът е изготвен въз основа на 
трикратно проведен експеримент във Варна 
измерващ скоростта и времето на придвижване, в 
които трима души трябва да изминат определено 
разстояние от т.А до т.Б, като всеки използва по 
един от следните видове транспорт - обществен, 
автомобилен и велосипеден. В доклада се изнесоха и 
данни сравняващи трите вида транспорт по много 
други параметри като вредни емисии, първоначална 
цена, разходи за поддръжка, инфраструктура, 
влияние върху здравето на човека и много други. 
Експерти от Черноморската Регионална Агенция за 
Управление на Енергията (ЧРАУЕ) представиха 
своя опит в областта на управление и координиране 
на проекти за мобилност, управление на транспорта 
и енергийната ефективност. Бяха презентирани 
текущи и вече приключили европейски проекти, 
като ISEMOA - Improving Seamless Energy - Efficient   
Mobility Chains for All, Add Home, Аdded Value, 
Connect, по които ЧРАУЕ е национален партньор. 
По време на демонстрационно - развлекателната 
програма, в двора на ТУ-Варна бяха организирани 
състезания за деца по възрастови групи за умело 
управление на велосипеди. Беше оформен щанд с 
информационни материали по въпроси на 
мобилността, видеофилми, съоръжения и 
оборудване за велосипеди, направена бе 
специализирана изложба на екологични и 
енергоспестяващи превозни средства 
(електромобили и др.). Доц. Ангел Димитров от ТУ-
Варна официално представи и демонстрира, 
разработения от неговия екип електромобил. 
 
На събитието присъстваха представители на 
различни транспортните компании в региона, 
университетски преподаватели, младежки 
велоорганизации, общински служители, експерти и 
много други заинтересовани лица.  

Това е електромобилa, разработен от студентите от 
ТУ – Варна, който е задвижван с водородна горивна 
клетка, която има два пъти по-добра ефективност от 
двигателя с вътрешно горене. 
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„ЗЕЛЕНИТЕ ХОТЕЛИ – ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРИЗМА В СФЕРАТА 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” 

 
RELACS Network  European Network of Sustainable Energy Tourist Accommodation Buildings 

 На 17 май 2011г. се проведе семинарът „Зелените 
хотели – предимства и възможности за туризма в 
сферата на енергийната ефективност” в гр. Варна. 
            Обучителната  зала на Асоциация на Българските 
Черноморски Общини, където се проведе събитието, събра 
представители на хотелиери от к.к. „Албена АД” и к.к 
„Златни Пясъци”, общински представители от отделите 
„Туризъм и екология” от няколко Черноморски Общини.  
Г-н Славчо Славов – зам. Областен управител, официално 
поканен от организаторите, уважи събитието и поздрави 
всички участници. Той сподели, че проектът „RELACS – 
възобновяема енергия за туристически обекти” е голям 
мотиватор за всички хотелиери да превърнат своя 
туристически обект в „Зелен хотел”. По този начин ще 
бъдат не само енергийно ефективни, но и ще бъдат по 
конкурентни на пазара, като привлекат все повече „еко 
туристи”. 
Г-жа Милена Налбанчева, експерт от Черноморската 
Регионална Агенция за Управление на Енергията, 
представи актуалното към момента състояние на 
енергийната ефективност в България, като предложи на 
вниманието на гостите и проектите, който агенцията е 
реализирала в сферата на енергийната ефективност. Беше 
направена презентация и на първата „ниско енергийна 
сграда” в страната, реновирана в рамките на българо-
норвежки проект. Пилотната сграда е собственост на 
община Варна и е пример за добро сътрудничество между 
неправителствения сектор и местната власт. В презента-
цията беше илюстриран целия процес по превръщане на 
сградата в „зелена”, както и необходимите инвестиционни 
разходи. 
Представители на Регионалната Агенция за Управление на 
Енергията – Бургас (БРАУЕ), представиха проекта 
RELACS, както и европейската мрежа от туристически 
обекти RELACS. Участниците в семинара получиха 
информация относно предимствата и възможностите за 
включване в Мрежата от туристически обекти RELACS. 
Инж. Тодор Тонев, експерт от БРАУЕ, представи сайта на 
проекта www.relacs.eu и как могат туристическите 
сдружения, хотелиери и т.н. да се регистрат онлайн в него. 
 
За хотелиерите от южните черноморски общини, БРАУЕ 
напомня, че семинарът ще се проведе и в град Несебър на  
02 Юни 2011г. от 10:00ч. в зала „Семинарна” на община 
Несебър. ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
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 Успешно приключи 18 месечния проект 
„Модел за ефективно производство на слънчева 
електроенергия в северното Черноморие”, 
изпълняван от Черноморска регионална 
агенция за управление на енергията Варна 
(ЧРАУЕ) с финансовата подкрепа на Програма 
“Малки проекти” на Глобалния Екологичен 
Фонд. Партньори по проекта са Асоциация на 
Българските Черноморски Общини, Българско 
дружество за защита на птиците и Архитектурен 
факултет към Варненски свободен университет.  
Развитието на сектора на възобновяемите 
енергийни източници придобива все по-важна 
роля за достигане на политическите цели на ЕС. 
Използването на ВЕИ се разглежда като един от 
основните фактори за преминаване към ниско 
въглеродни икономики, за осигуряване 
сигурност на енергийните доставки, за развитие 
на нови високотехнологични производства и 
осигуряване на т.н. „зелен растеж" и „зелени" 
работни места. 
Директива 2009/28 на Европейската комисия за 
поощряване производството на електроенергия 
от възобновяеми енергийни източници постави 
общата рамка за развитие на сектора в ЕС, 
включваща общоевропейска цел за увеличаване 
на дела на ВЕИ до 20% в общото крайно 
потребление на енергия до 2020 г. 
Основната цел на проекта е проучване на 
производителността на монокристални, 
хибридни и тънкослойни фотоволтаични 
модули в реални местни условия и 
демонстрация на екологична полза от 
използването на слънчева енергия. 
Параметърът който определя  производител-
ността на Фотоволтаичните системи е изходна 
мощност във “ват пик” (Wp), което отговаря на 
максималната им мощност при стандартни 
условия на изпитване: слънчева радиация 
1000W/m2, температура на фотоволтаичните 
клетки 25°С, коефициент на въздушната маса 
АМ 1,5. 
Но действителните работни условия по 
северното Черноморие се различават от 
стандартните условия, което налага изследване 
на реалните възможности на фотоволтаичните 
модули чрез експериментално заснемане на 

техните характеристики на изходната мощност при 
реални работни условия. 
Факторите, които влияят на производителността на 
PV модулите са: слънчева радиация, температура, 
ъгъл на наклон на панела, конструкция на 
закрепване на панелите (фиксирана и слънце 
следяща), засенчване, запрашеност, вятър и 
мъгливост. 
Много важен фактор е себестойността на 
инвестицията и съответно цената на енергията от 
слънцето. Към настоящия момент, инвестиционните 
разходи за изграждане на фотоволтаична система са 
все още високи, като най-скъпата част от една 
система е фотоволтаичният модул.  
Фотоволтаичните клетки съставляват 65 – 75% от 
разхода за изграждане на фотоволтаичен модул. 
Така че, промяната в цената на клетките директно 
се отразява на цената на фотоволтаичен модул.  
Според мащабно проучване на MarketResearch 
(http://www.marketresearch.com/product/display.asp?P
roductID=6112102), цената на слънчевите клетки на 
международния пазар са намалели от 4,66 $ за ват 
инсталирана мощност през 2004 г. до 2,01 $ през 
2010 г. Средната цена е намаляла с 50,9% от 2008 г 
до 2010 г. С увеличаване на производствените 
възможности на производителите в Азия, 
предвижданията са, че цената ще продължава да 
намалява и в бъдеще и се очаква през 2015 г да бъде 
1,49$ за ват.  
През последните години, интегрираните в сгради 
фотоволтаични системи силно повишават дела си. 
Отчита се повишаване с 121% на годишна база и 
достигна 682MW през 2010 г от 29 MW през 2006 г. 
Очаква се тренда на това повишаване да продължи 
и следващите 5 години. Основен двигател на 
разстежа ще бъде продължаващото намаляване на 
стойността на инвестицииите и силната държавана 
подкрепа на сектора. В световен мащаб, до 2015 г. 
се очаква мощността на инсталираните в сгради 
фотоволтаични системи да достигне 2525 MW.  
На фона на международните тенденции 
интегрираните в сгради фотоволтаични системи в 
България са на много ниско ниво. Основна пречка 
до настоящият момент са някои законови пречки. 
Закона предвижда изключително тежка и скъпа 
административна процедура, което спъва 
развитието на сектора.  
 

ППррииккллююччии  ппррооеекктт  „„ММооддеелл  ззаа  ееффееккттииввнноо    
ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ссллъъннччеевваа  ееллееккттррооееннееррггиияя  вв    
ССееввееррннооттоо  ЧЧееррннооммооррииее””  
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В момента се приема нов Закон за енергията от 
възобновяеми източници, който отчита тези 
слабости и се очаква скоро време силно да се 
повишат инсталираните фотоволтаични 
мощности.  
Поради това, експертите от ЧРАУЕ считат, че 
резултатите от проекта „Модел за ефективно 
производство на слънчева електроенергия в 
Северното Черноморие”, са особено актуални 
и полезни за местните заинтересовани лица.  
За постигане на целите на проекта ЧРАУЕ 
изградиха Демонстрационна фотоволтаична 
система (ДФС). Системата е изградена от 
„3К”АД  на терен с обща мощност 2,76 kWp и 
захранва намиращата се в непосредствена 
близост сграда.    
ДФС се състои от едноосноследяща система с 
монокристална панели с мощност 1260 Wp, 
едноосноследяща система с хибридни панели с 
мощност 1260 Wp и едноосноследяща система с 
тънкослойни панели с мощност 240 Wp; 
 

 

 

 
Изглед на подсистемите на ДФС – монокристална, 

хибридна и тънкослойна. 
Системата бе открита от областният управител 
на Варна г-н Данчо Симеонов на 28 юни 2010г. 
ДФС се намира в кв. Аспарухово, местност  
 

 
Малка Чайка в близост до канала, свързващ Черно 
море с Варненското езеро.   
От 1 юли 2010 г. до сега, се провежда пълен 
мониторинг на ДФС от екипа на ЧРАУЕ. 
Наблюдават се следните параметри – специфична 
производителност на трите подсистеми, слънчева 
радиация, температура на модулите и някои 
параметри на времето.  
Ежемесечно се правят отчети и се изготвя доклад за 
производителността на подсистемите и на видовите 
фотоволтаични технологии. Пълна информация 

може да бъде получена на сайта на ЧРАУЕ – 
www.bsraem.org.  
Производителността се приравнява към 1 kWp 
инсталирана мощност за по-лесно сравняване и 
бъдещи изчисления. Най-важният и интересен 
параметър е реалната производителност на 1 kWp 
инсталирана мощност.   
За работата си от откриването до 11 април 2011 г. (9 
месеца и 11 дена) системата е произвела 3 259 kWh 
елктроенергия от Слънцето и е предотвратила 
изхвърлянето на 2 281 kg CO2.     
Резултатите показват, че най-добра производи-
телност на kW инсталирана мощност имат 
монокристалните фотоволтаични панели. Хибрид-
ните имат с 6,59% по-ниска производителност от 
монокристалните, а тънкслойните панели имат с 
8,13 % по-ниска производителност от моно-
кристалните.  
Друго предимство на интегрираните в сградните 
елементи системи е че произвеждат енергия в 
точката на използване, избягвайки разходите и 
загубите при пренос и разпределение. Освен това 
захранваните от собствени фотоволтаични системи 
сгради изпращат важно послание към света за 
екологичната философия и ангажираност на 
техните собственици – факт, който се оказва, че 
осигурява голяма мотивация за първите 
поддръжници на този продукт. 
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На 19-20 Април 2011г.  в столицата на Латвия в  „Maritim 
Park Hotel Riga”  се проведе първата международна среща с 
цел официалното представяне на стартиралия европейски  
проект: „STAND UP - Strengthening Twinning Agreements 
and Networking for Development. United in Partnership”.  В 
рамките на проекта се организираха партньорска среща и 
семинар на тема „Борба с бедността: от иновативна идея до 
ефективно сътрудничество”. Семинарът бе органи-зиран от 
ALDA (Associations of Local Democracy Agency), 
координатор на проекта  в сътрудни-чество с Латвийската 
асоциация на местните и регионални власти (LALRG). 

Семинарът имаше за цел да насърчи иновативните социално-икономически дейности, свързани с 
публично-частно партньорство.  

39 международни и 20 местни участници  присъстваха на 
семина-ра. Трима експерти от Асоциация на Българските 
Черноморски Общини (АБЧО) взеха участие на 
международното събитие. Г-жа Полина Антонова, 
координатор проекти от АБЧО представи презентация на 
тема „Социалната политика за възрастни хора на 
община Варна – модел за борба с бедността”.  
Проектът Stand.UP е финансиран по програмата "Европа за 
гражданите", Мярка 2.2 Подкрепа. Партньори по проекта са 
17 организации от Албания, България, Хърватска, Франция, 
Гърция, Италия, Латвия, Македония, Полша и Румъния. 

Целта на проектът е да насърчи участието на гражданите и взаимодействие с местните и 
европейските институции чрез дебати по теми, свързани с актуални въпроси в областта на 

побратимяването. Проектът цели да повиши осведомеността 
относно общите ценности на ЕС като демокрацията и 
участие, като по този начин да насърчи активно европейско 
гражданство и европейската идентичност. Чрез събирането 
заедно на страни-членки на ЕС и страни-кандидатки за 
влизане в ЕС, проектът ще допри-несе и за обща идентичност 
в разширяваща се Европа. В рамките на проекта са 
предвидени  3 международни семинари и 17 местни 
подготвител-ни срещи за насърчаване на иновациите, 
местното развитие и доброволчеството. 
 
 
 
 
 
Г-н Пър Винтер, президент на АLDA и г-жа Антонова, 
координатор проекти от АБЧО по време на 
международната среща. 
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Общинските енергийни планове в съответствие с 
 европейските практики 

 

       Европейският проект „ENERGY for 
MAYORS – Енергия за Кметовете: Мрежа на 
устойчивите енергийни подържащи структури 
на Споразумението на Кметовете” има за цел 
да подпомогне общините в разработването на 
Плановете за устойчиво енергийно развитие и 
изпълнението на комплекс от мерки за 
повишаване на енергийната ефективост и 
опазване на климата. 
Законът за енергийна 
ефективност в 
България задължава 
общините да 
разработят Планове за 
енергийна 
ефективност и 
ежегодно да отчитат 
напредъка по 
изпълнението им. 

От друга страна, 
създадената през 
2008г. амбициозна 
инициатива 
„Споразумение на 
Кметовете” отправя предизвикателство към 
местните власти да постигнат резултати над 
Европейските енергийни цели „20-20-20”, т.е. 
намаляване консумацията на енергия с 20%, 
увеличаване дела на ВЕИ с 20% и намаляване 
на емисиите СО2 с 20%.  В отговор на това 
общините подписват ангажименти, 
изпълнението и отчитането на които се 
осъществява чрез мерките предвидени в 
Плановете за устойчиво енергийно развитие. 

Асоциация на Българските Черноморски 
Общини (АБЧО) като поддържаща структура 

на „Споразумение на Кметовете” предоставя 
техническа и експертна помощ при 
разработването на енергийните планове на 
общините-членове. Към настоящия момент 
експертите на АБЧО участват в 
разработването на енергийните планове, 
възложени от общините Варна, Бургас, Малко 
Търново, Дългопол, Вълчи дол и Аврен. 

Проект ENERGY for 
MAYORS ще 
съдейства и за 
реализирането и на 

конкретни 
енергоефективни 

мерки в общините на 
база разработените 
планове с цел 
постигане на 

заложените 
индикативни цели. 
През месеците май и 
юни се предвижда и 
провеждането на 
обучения на 

административни служители относно 
събирането на информация за енергийното 
потребление, оценка на емисиите СО2, 
привличане участието на местната общност в 
процеса на планиране и изпълнение на 
плановете чрез привличането на съответните 
финансови ресурси. 

Същевременно, ще се търси по-тясно 
сътрудничество и взаимодействие с местните 
власти в процеса на ангажирането им в 
усилията за постигане на европейските 
енергийни и климатични цели. 

 
 

Проект „ENERGY for MAYORS - 
        Енергия за Кметовете: Мрежа на устойчивите енергийни подържащи  

структури на Споразумението на Кметовете” 
 


