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APPLICATION OF GREEN TECHNOLOGIES IN TRANSPORT 

 
Abstract: The transport in logistics could be in compliance with the ecology, if the 
transported lots of goods are optimized, the time of transportation is reduces and thereby 
costs and hazardous emissions shall be reduced. The realization is possible by implementing 
new technologies and innovations such as usage of biofuels, low emission vehicles and 
recycling of the old automobiles. The city mobility securing the economic development in the 
cities and the quality of life of the population could protect the environment through an 
integrated approach. 
 
Keywords: green technologies, transport. 
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В началото на XX век се появява феноменът „автомобилизация”- използването 

на автомобила като средство за превозване и като предмет на лично ползване. Броят на 
автомобили към 2020 г. в световен мащаб ще нарасне от 1 милиард сега на 2 милиарда, 
като особено това се отнася за страните с развиваща се икономика, където автомоби-
лът продължава своето победно шествие. 

За първи път от десетилетия насам са намалели продажбите на автомобили и 
техният пробег. Става дума за колите в развитите страни. В САЩ пробегът на автомо-
билите започва да спада през 2004 година. В Германия, Франция, Великобритания и 
Япония изминатите километри намаляват още от 1990 г. Съгласно статистиката в 20 
развити страни се наблюдава стагнация, или намаление на автомобилния пробег. Тази 
статистика обаче не се отнася за развиващите се страни.  

Изводът е – годините, когато автомобилното движение на Запад се разраства, са 
вече минало. Специалистите свързват пика на автомобилната ера с пика на добива на 
петрол. Явлението отразява икономическите фактори и стремежа на хората към по-
голяма мобилност.  

В днешно време, когато цените на петрола растат неконтролируемо, Близкият 
Изток е все още опасна конфликтна зона, а цените на горивата на местно ниво се 
подържат изкуствено високи от монополисти, все повече се утвърждава ролята на 
екологията: за ефективен транспорт е необходимо развитие на познанието за еколо-
гията. 

Неоспорим е приноса на транспорта – като основен производител на въглероден 
диоксид към екологичното замърсяване на Земята. Делът на въглеродния диоксид за 
образуването на т.нар. „Парников ефект” е около 40%, което го прави основна състав-
на част.  

Един автомобил в България отделя средно 159 грама въглероден диоксид на 
изминат километър ,поради характера на масата автомобили, а именно „втора упот-
реба”. 
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България е една от страните в ЕС, чиито превозни средства замърсяват най-
много въздуха. 

Транспортът в логистиката може да бъде съобразен с екологията, ако се оптими-
зират превозваните партиди товари, намали се времето за движение, а с това разходите 
и вредните емисии. Осъществяването е възможно с внедряването на нови технологии и 
иновации като използването на биогорива, ниско-емисионни автомобили и рециклира-
нето на стари автомобили. Градската мобилност осигуряваща икономическото раз-
витие на градовете и качество на живот на населението може също да защити околната 
среда, посредством интегриран подход. 

 

 
 

Фиг.1. Екологията в  центъра на „маргаритката” ефективен транспорт 

Осъзнаването на факта, че горивата са изчерпаем природен ресурс, който в най-
скоро бъдещо време ще бъде недостъпен за човечеството се търсят решения се насоче-
ни към екологията, която трябва да даде отговор – как да се  намалят вредните емисии 
на Земята, а същевременно и да не се пренебрегват нуждите от транспорт.  

Транспортът е подвластен на модернизация. Необходимо е да се приемат макси-
мално положително промени и идеи, които да се прилагат възможно най-бързо и масо-
во. Транспортът трябва не само да се изменя чрез модернизация и иновации, необхо-
димо е той да бъде преструктуриран. ЕС залага все по-големи изисквания, визирайки 
необходимостта от единство между транспорт и екологията. „TEN –Т” е програма на 
ЕС за трансевропейска транспортна мрежа., Като приоритети на програмата са мрежа 
от железопътни, автомобилни, вътрешни водни пътища, летища, пристанища, комби-
ниран транспорт и свързаните с тях проекти от общ национален и в интерес на 
Европейските общности. Във връзка с изпълението на поставените цели на ЕС, към 
които България е задължена, се изпълняват програми: „Оперативна програма 
Транспорт 2007-2013”, която цели осигуряване на модернизация на пътната и железо-
пътна инфраструктура, позволяваща оптимизация на скоростите на движение при ав-
томобилния и железопътния транспорт, „Национална дългосрочна програма за насър-
чаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г.”, мерките 
по раздел „Устойчив транспорт” на проекта на „Стратегия за устойчиво развитие на 
Република България” и други. Тези програми са финансирани от ЕС и са свързани с 
поетите задължения към Протокола от Киото. 
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Зелена технология 1 
В логистичен аспект транспортът е пространствено преместване на хора и стоки 

във времето, като не се създава нова продукция в натурално-веществена форма, а се 
изменя само стойността на транспортирания обект. Наред с това една от основните 
функции на логистиката е управление на транспорта – т.е. логистиката е отговорна за 
вземането на решения относно начина и вида на транспорта, групирането на товарите, 
определяне на маршрута на транспортните средства, както и определянето графика на 
движението на транспортните средства. С тези дейности логистиката както и транс-
порта оказват пряко влияние върху замърсяването и възможностите за ограничаването 
му. Основният транспорт, чрез който се извършва внос-износа на България е морския 
(над 50%), което всъщност е един твърде благоприятен показател, тъй като се счита, че 
морският транспорт е един от най-малко замърсяващите средата. За сметка на това 
вътрешният пренос на товари е в съотношение 70 на 30 между автомобилния и ж.п. 
транспорта в полза на първия. Транспортът в логистиката може да бъде съобразен с 
екологията ако: се оптимизират превозваните партиди; изградят се магистралите и 
повече първокласни пътища – за да може да се намали маршрутът на превозните 
средства и преносът на стоки да става с по-малко разходи, а и вредни емисии; запази 
се, а дори и се увеличи делът на морския и ж.п. транспорта за сметка на автомобилния, 
това пак е свързано с изграждането на подходящи инфраструктури; внедряват се нови-
те технологии и иновациите в областтта на екологията като биогоривата и нискоеми-
сионните автомобили. Някои въпроси с преструктурирането на транспорта са свързани 
със използването на автомобилите и оптимизация на превозите, а именно: 

•  Използване на най-кратки маршрути; 
•  Използване оптимално на товароносимостта на превозните средства; 
•  Движение без празен пробег; 
•  Комбиниран транспорт. 
Проблемите са основно в противоречието между производителността на авто-

мобилите и възможностите за оптимизацията техникоикономическите показатели на 
транспортния процес (фиг.2).  

 

 
 

Фиг. 2. Характеристичен график на производителността на автомобил 
 

 Зелена технология 2 
Чрез модернизация на транспорта трябва да се премине към използване на 

невъглеродни превозни средства. Следва да се оптимизира и взаимодействието между 
транспорт и екология в градска среда, което предполага използването все по-често на 
колективен транспорт. 
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По пример на европейски градове, където е традиционна практика, у нас се из-
граждат велоалеи и се провеждат все повече граждански инициативи за придвижване в 
градска среда с колело вместо кола.  

Наред с това, според проучването все повече хора предпочитат обществения 
транспорт, а младите до 24 години се ориентират към велосипедите. Причините за 
търсенето на алтернатива са: 

 Все по-нарастващата урбанизация; 
 Ограничени места за паркиране в градовете с интензивно движение; 
 Възможности за използването на експресни превозни средства за обществе-
но ползване; 

 Нарастване на разходите за поддръжка на личния автомобил (цената, пла-
щана за обслужването на автомобилите в периода между 2005 и 2011г., е 
нараснала с 11%.); 

 Ниската скорост на придвижване (Средната скорост на автомобила в Берлин 
е 24 км/час). 

Бургас [1] е велоград в сравнение с останалите в България, след като повече от 
10 км (фиг. 3) са изградените нови алеи около крайбрежието на града и морския парк. 
Мрежата от пътища за велосипедисти ще нарасне с още около 20 километра до края на 
2013г. Разширението е една от частите на проекта за интегриран градски транспорт, 
което трябва да разнообрази и допълни вариантите за придвижване В стратегията за 
устойчиво развитие на община Бургас до 2020 г. е заложено намаляване на емисиите 
на CO2 с 25%, на потреблението на енергия с 27% и увеличаване на ВЕИ в енергий-
ният микс на общината с 26%. Една от мерките, с която ще се постигне реално намаля-
ване на емисиите на парниковите газове с 1 507 т./г., е реализацията на проекта за 
интегриран градски транспорт. Политиката на общината е насочена и към развитие на 
велотранспорта, озеленяване, изграждане на екозони и намаляване на трафика . 

 

 
 

Фиг. 3. Схема на велоалеите в гр. Бургас 
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Община Бургас планира да въведе в експлоатация общинска система за отдава-
не на велосипеди под наем. Услугата „велосипед под наем” се разработва по проект 
„Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност”, финансиран по Програ-
мата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.  

Бургаската рент-а-байк система ще стартира със 120 велосипеда за отдаване под 
наем, всеки снабден с GPS устройство за проследяване в реално време. Ще бъдат 
обособени 3 вело/инфопункта, 135 велостоянки със заключващ механизъм. Системата 
за таксуване и разплащане е електронна. Предстои изграждането на 12 рент-а-байк 
стоянки.  

В световен мащаб нова футуристична технология е създадената в Китай – кола с 
наименованието Ye Zi (Листо), която поглъща въглероден диоксид от въздуха и 
„издиша” обратно кислород. 

 
Зелена технология 3 

Една от сполучливите смесици между транспорт и екология са биогоривата. 
Биогоривата не замърсяват въздуха в същата степен като петролните горива, поради 
факта, че те се произвеждат от селскостопански култури като слънчоглед, рапица, 
захарна тръстика или на практика каквато и да е органична суровина, богата на въгле-
водороди и достъпна в масови количества.  

Биогориво (Биологично гориво, още екологично гориво или екогориво) се на-
ричат всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от 
биологични суровини: 

  Биобутанол – гориво, произвеждано от биомаса. По свойства е много близък 
да бензина и етанола. 

   Биодизел – Суровини за производството на биодизела са рапицата и слънчо-
гледа 

  Биоетанол – Произвежда се от захарно цвекло, пшеница и царевица 
  Палмово масло 

 

Използването и данъчните облекчения, свързани с биогривата се базира на раз-
лични текстове от европейското законодателство:  

  Европейската директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директива 
2003/17/ЕС третираща качеството на горивата.Тази директива разрешава добавянето 
на етанол до 5%, на ЕТБЕ (Етилтретичния бутилов етер) до 15 % към бензина и на 
биодизел – до 5% в дизеловото гориво. По-голямо процентно съдържание е напълно 
съвместимо със съвременните двигатели. 

  Директива 2003/30/ЕС фиксира целите по отношение на внедряване на био-
горивата, 

  Директива 2003/96/ЕС дава възможност за частично или пълно премахване на 
акцизите 

Бизнесът с биогорива има гарантирани пазари занапред, тъй като ЕС има за цел 
достигане употребата на 10% от горивата за транспорт до 2020 година да бъдат от 
възобновяеми източници. Това условие е уточнение към една от главните еко-цели на 
Европейския съюз – 20% от енергията да бъде получавана от възобновяеми източници. 
В резултат на усилията за постигането на тези цели използването на енергия от възоб-
новяеми източници рязко ще се повишава. Германия и Швеция. В България автобусите 
постепено биват заменяни с такива, които се движат с природен газ. 
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Алтернативни горива 
Компанията Toyota заедно с компанията Sanei Industry, започва изследвания за 

възможностите за използване на пластмасите като алтернативно гориво и неговото 
внедряване в промишлени условия. Това гориво е в реална употреба в Япония от 1999 г. 
Сортираните пластмаси образуват основната част на остатъка след разрязването на 
автомобилите по отношение на теглото и представляват почти еднакви по размер час-
тици. Те имат по-висока калоричност по отношение на въглищата. Това дава възмож-
ност да се използват като заместители на въглищата и керосина.  

 
Зелена технология  4 

Рециклирането на автомобилите е положителен принос към намаляването на 
много въздействия върху околната среда. На практика ефективното оползотворяване 
на ресурсите чрез повторно използване на бракуваните материали или чрез използва-
нето им като източници на енергия намалява вредното въздействие върху околната 
среда, свързано с обедняването на естествените суровинни материали и потенциалното 
замърсяване при изхвърлянето на тези материали в сметищата. 

С цел да се използват най-ефективно ресурсите на земята и да се намали обемът 
на изхвърляните като отпадък количества дейностите по рециклирането на автомоби-
лите трябва да включват усилия за по-нататъшно намаляване на обема на тези отпадъ-
ци и да се насърчава тяхното повторно използване и рециклиране, докато се достигне 
крайната цел нулеви отпадъци. 

В България редът и начините за събиране, временно съхраняване и разкомплек-
товане на моторни превозни средства са регламентирани с „Наредба за изискванията 
за третиране на отпадъците от моторните превозни средства”, приета с ПМС 
311/17.11.2004 г. Наредбата е разработена в съответствие с Директива 2000/53/ЕС [2]. 
Тя задължава всички производители/вносители на моторни превозни средства от опре-
делени категории да осигурят безплатно за последния собственик приемане, съхраня-
ване и разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) [2]. 

За да се гарантира, че автомобилите ще продължат да бъдат един устойчив на-
чин на транспортиране през ХХI век, компанията Toyota счита, че е важно да пред-
приема изпреварващи мерки за намаляване на тяхното въздействие върху околната 
среда през целия им жизнен цикъл. Един от аспектите, върху който компанията Toyota 
е насочила своето внимание, е фазата на рециклирането (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Производство на капак за двигател от рециклирана пластмаса 
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Това са само част от възможностите за реални начини и устойчиви действия в 
посока на намаляване на вредностите от транспорта върху околната среда. Научният 
потенциал има трудната и отговорна задача да търси и прилага все повече алтерна-
тиви. 

Между транспорта и екологията съществува неразривна връзка. От една страна 
транспортът е един от основните замърсители на околната среда, но от друга чрез 
провеждането на определна политика, той съдейства за разработване на иновации и 
дейности по развитието на екологията и би могъл да съдейства за опазването на окол-
ната среда.  
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