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Ключови проблеми на София

Висок дял на автобусния транспорт;
Намаление на пътниците в обществения транспорт и увеличението на
пътуванията с лични автомобили;
Много висока средна възраст на подвижния състав на градския
транспорт;
Голям брой превозни средства, неадаптирани към социалните
стандарти за достъпност и влияещи върху околната среда;
Лошо състояние на релсовата транспортна инфраструктура.
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ
ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ



Прогнозни стойности на броя на леките
автомобили

2002 2010 2020 2030 2040

Население 1 194 164 1 299 827 1 474 832 1 625 617 1 718 474

Собственост
на леки

автомобил
и на 1000 
души

246 289 328 354 368

Пътувания с
автобусен
транспорт

308,353,210 240,764,840 221,820,761 219,454,095 219,693,587 

Пътувания с
метро 12,292,800 51,398,670 81,333,519 87,796,892 91,262,060 

Всички
пътувания
с градски
транспорт

514,234,561 450,714,859 435,780,514 439,877,221 443,581,880 



Основни проекти на Столична община

“Проект за интегриран столичен градски транспорт” (ПИСГТ), финансиран
по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 чрез
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

“Проект за система за управление на трафика”, финансиран със средства
от Европейската инвестиционна банка

Проекти за закупуване и доставка на нов подвижен състав за “Столичен
Електротранспорт” ЕАД, “Столичен Автотранспорт” ЕАД, “Метрополитен”
ЕАД, финансирани по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 
чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз

Пилотен проект за внедряване на електробус с ултракондензаторна
енергийна система.



Оперативна програма “Регионално развитие, 
Приоритет 1 – цели

Целите в рамките на ОПРР, Приоритет 1: Устойчиво и интегрирано
градско развитие, които се отнасят до настоящия проект, са както
следва: 

да се направи градския транспорт по-ефективен и отнемащ по-малко време, 
както по-малко енергия;
да се въведат по-екологосъобразни видове градски транспорт;
да се подобри качеството на въздуха и
да се намали шумозамърсяването

Главната цел на проекта е да осигури ефективно, устойчиво
подобрение на услугата градски транспорт в София



“Проект за интегриран
столичен градски

транспорт” –
Обща информация

Голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013 Приоритетна ос:
Устойчиво и интегрирано градско развитие Операция 1.5: Системи
за устойчив градски транспорт, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие

Стойността на проекта е 62,624 млн. евро (122 482 833 лева), от
които 50 млн. евро е БФП по ОПРР; 12,624 млн. евро е собствен
принос (24 691 333 лева). 

Проектът е част от общата стратегия на Столична община за
развитие на градския транспорт. 



“Проект за интегриран
столичен градски

транспорт”
Очаквани резултати

Увеличаване на броя на пътниците
Намаляване на времето за пътуване
Намаляване броят на неизпълнените курсове
поради повреди
Намаляване на вредните емисии
Икономия на електроенергия и разходи за
поддръжка и ремонт



“Проект за интегриран
столичен градски

транспорт”

Анализа на ползите и разходите (СВА) показва, че икономията на
време представлява 96% от общите ползи за проекта. На Компонент
1 се падат 54% от стойността на всички ползи от спестено време, 
Компонент 6 – 19%, на Компонент 5 – 15%, а на Компонент 8 – 12 % 
Икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт –
намаляване на потреблението на електроенергия от тролейбусите с
15% поради IGBT управлението
Намаляване на вредните емисии – на тях се падат 3.2% от общите
ползи от проекта. Намаляването на емисиите на парникови газове, е
показано в таблицата по-долу: 

Вредни емисии (тонове/година)
CO2 NOX CO PM10

Намаление 6.545 13 3 0.4



“Проект за интегриран
столичен градски

транспорт”

“Интелигетна система за управление на трафика” по ПИСГТ

Ползи:

Обхват - Състои се от инсталиране на ITS оборудване и извършване на
строителни дейности (на 7 от кръстовищата), за да се даде приоритет
на превозните средства на градския транспорт на сигнализираните
кръстовища. Избрани са 20 натоварени кръстовища. Бъдещото
оборудване и дейности ще позволят светофарите да се синхронизират
с действителното натоварване, както и да работят с различни
програми през различните части на деня, за да дадат приоритет на
обществения градски транспорт. 

Очаквани ползи:
Намаляване на времето за пътуване на градския транспорт - до 15%;
Намаляване на изчакващите автомобили на вход на кръстовище - до
35%;
Увеличаване на средната скорост на всяко кръстовище - до 15 %.



“Проект за интегриран
столичен градски

транспорт”

“Доставката на 50 съчленени нископодови тролейбуса” по
ПИСГТ

Чрез новите тролейбуси ще се реализират следните конкретни цели:

Намаление на разходите за електроенергия – средна стойност 1,39 
kW/km на подвижния състав от ново поколение, 
До 15 % спестяване и връщане на електрическа енергия в система за
последващо оползотворяване поради IGBT управлението – процес на
рекуперация,
Намаление на разходите за поддръжка, в следствие от намалението
на повредите на подвижния състав,
Увеличение на експлоатационната скорост, в следствие на което
намаление на времето за пътуване,
Продължение на Програмата за обновяване на парка на “Столичен
Електротранспорт” ЕАД,
Подобрение в надеждността и удобството за пътниците.



“Проект за система за управление на
трафика”

Ползи:

Обхват - 130 бр. кръстовища, които ще бъдат реконструирани и
модернизирани, чрез смяна на светофарните контролери и
инсталацията на индуктивни рамки и система за управление на
трафика в град София. 

Продължителност - Проектът трябва да бъде изпълнен до края на
2016г.

Ползи от реализацията - Намаляване на времето за преминаване
през кръстовищата с до 30 % в зависимост от спецификата и
геометрията на всяко кръстовище. Ще бъде обособена възможност и
за приоритизиране на линейки и други автомобили със специален
режим на движение, както и на превозните средства на градския
транспорт.

Очакваните преки намаления на вредните емисии – общо
намаление 5% - 10 %. 



Закупуването и доставката на 126 нови
газови автобуса за целите на “Столичен
Автотранспорт” ЕАД

Ползи:

По-ефективното и икономично използване на енергийните
източници,

Намаление на разходите за експлоатация и поддръжка на
автобусите с 25%,

Намаление на вредните емисии в атмосферния въздух с
до 3,2-5,9 пъти, в зависимост от наличието на
катализатор,

Увеличение на броя превозни средства със свободен
достъп за хора с увреждания .



Сравнителна таблица с прогнозни стойности на

емисионния показател

Емисионен
показател

126 броя стари
дизелови
двигатели

126 броя нови газови двигатели за
сгъстен природен газ

kg/ден kg/ден

Морално стар
дизел

Газов двигател
без
катализатор

Газов двигател
с
катализатор

CO 1145,2 603,0 259,2

CxHx 1221,2 150,0 103,2

NOx 3411,2 1060,2 624,0

Мех. частици 131,2 15,0 12,6

Общо 5 908,8 1 828,2 999,0

Общо годишно, kg 1 477 200,0 457 050,0 249 750,0



Изпълнение на дейности за подобряване
качеството на атмосферния въздух чрез
закупуване и доставка на 20 трамвайни мотриси

Кратко описание: намаляване на средната възраст на
трамвайния подвижен състав чрез доставка на 20 броя нови
трамвайни мотриси и резервни части

Етап на изпълнение: Доставени и пуснати в експлоатация
са всичките 20 бр. трамвайни мотриси. 



Изпълнение на дейности за подобряване
качеството на атмосферния въздух чрез
закупуване и доставка на 10 метровлака

Ползи:

Намаление на времето на пътуването в града, възлизащо на 4 755 
часа на ден;
Намаляване на транспортната задача на наземния масов градски
транспорт, което ще намали оперативни разходи годишно;
Намаление на автомобилния трафик в града с 5 020 автомобила
дневно след въвеждане в експлоатация на участъците, което ще
доведе до намаляване разходите за гориво и поддръжка на
автомобилите. 

Непряко въздействие:

Замърсяването на въздуха ще намалее с над 2,78 хил. тона годишно в
т.ч. 2,6 хил.тона/годишно СО2. Успоредно с това ще се понижат нивата
на шум и вибрации в градската среда.



Внедряване на първия електробус на
територията на Столична община

над 9000 км пробег на територията на Столична община.
Основна реализирана цел - 1,1 kWh/km разход на
електроенергия и водещ до разход ≤ 1,4 лв. За еднопосочен
курс от 11,2 km. 
Най – ниската енергийна консумация, постигната за 12 
метрово превозно средство в условия на масово
транспортно обслужване. Обследван от лабораторията на
университета в Ландсхут, Германия, водещ европейски
институт в сферата на тежкотоварните превозни средства и
електробуси. 

Те констатират:
най-висока стойност на енергийна рекуперация спрямо
всички транспортни алтернативи към настоящия момент,
най-нисък разход на енергия спрямо алтернативи;
най-подходяща технология за Е-бус в градски условия. 



Предимства на Чериът бус

Преимуществата на ултракондензаторната технология се
изразяват в няколко аспекта:
- неограничен пробег в рамките на транспортната линия;
- по-малко тегло, водещо до по-голяма товароспособност;
- минимални инвестиции в инфраструктурата (1 до 2 зарядни
станции на електробусна линия);
- елиминирания риск от експлозия при авария;
- липса на влияние при ниски температури върху
ултракондензаторите. Те постигат оптимални резултати дори
при температури от -25 0С;
- чувствително по-дълъг живот от батерии, използвани за
автобуси, с 8 год. производствена гаранция;
- възможност за рекуперация до 39 % (средно 32.2 %), нива, 
непостижими за батериите.





Сравнителни данни за намаление на
вредните емисии в околната среда



Оценка на намаление на вредни
емисии

Съгласно Наръчника за пътища, том 11 “Оценка на околната среда”, раздел 3 
“Околна среда. Техники.” на Международния съюз за обществен транспорт
(UITP) и Наръчник за определяне на парниковите газове на Министерство на
транспорта на Англия за достигане на прогнозни стойности за намаление на
въздействието върху околната среда се извежда уравнението: 

E = (а + b.v + c.v2 + d.ve + f.ln ( V ) + g.v3 + з / V + I / v2 + J / v3 ) .x

Къде : E е процентът на емисиите в г / км
V е средната скорост на превозното средство в км / час а да J , и х са
коефициенти

Коефициентите са дадени за всеки замърсител, и широка гама от типове
превозни средств. Валидни диапазони на скоростта са 5 km/ч до 130 km/ч за
леки превозни средства и 5 km/ч до 100 км/ч за тежкотоварни.

Видове замърсителите : въглероден оксид , общо въглеводороди , общо
азотни оксиди , прахови частици въпрос, бензен и 1,3- бутадиен



Емисионни коефициенти за СО



Емисионни коефициенти за СО



Потреблението на гориво се изчислява:

L = a + b.v + c.v2 + d.v3

Където L = потребление , изразено в л/км . V = средна скорост в км/ч. A, 
B , C, D = параметри , определени за всяко превозно средство
категория .

Коефициенти на потреблението на гориво
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