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Резюме: Транспортът е от важно значение за икономиката и за високото
качество на живот. Той като цяло, а най-вече автомобилният, чрез осъществяване на
услугата, влияе отрицателно върху околната среда, като замърсява и уврежда
качеството на атмосферния въздух, създава шум и отпадъци и допринася в голяма
степен за промените в климата посредством емисиите на газове с парников ефект.
Прогнози, цели и мерки на ЕС за вредните емисии от транспорта
Комисията на ЕС е изложила две цели за вредните емисии от транспорта в
своята Бяла книга на транспорта:


20% намаление от нивата от 2008 г. до 2030 г.;



60% намаление от нивата от 1990 г. до 2050 г.

В Бялата книга се предлагат пакет от мерки и инициативи за по-нататъщното
декарбонизиране на транспорта в Европа. Това ще направи транспортната система на
ЕС по-ефективна и по-интегрирана чрез:


насръчване на преход към по-чисти видове транспорт (пр. железопътния);



подобряване на управлението на трафика (чрез използване на интелигентни
транспортни системи);



ускоряване на внедряването на нови технологии за превозни средства и горивата
(чрез стандарти за CO2);



премахване на пречките пред по-голямо разгръщане на алтернативни
задвижващи системи (пр. електрически превозни средства).

Във графика 1 са показани тенденциите на парникови газове (1990-2012),
прогнози до 2030 г. и цели за 2050 г. на Европейско ниво.
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Източник: НСИ 2015 г., www.nsi.bg
Графика 1

Изводи:


---- Прогнозите на ЕС със съществуващи мерки е да намали емисиите на
парникови газове с 22% до 2030 г.;



..... Прогнозите на ЕС със допълнителни мерки е да намали емисиите на
парникови газове с 28% до 2030 г.;



---- Комисионна 2013 – изходно ниво с приетите мерки е да намали емисиите на
парникови газове с 32% до 2030 г.;



----- Да се наламат емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г. като по
линеен път се постигат целите и задачите.
Емисии на парникови газове в атмосферата

Емисиите на парникови газове отчитат влиянието върху глобалното затопляне.
Индикаторът „ емисии на парникови газове“ представлява емисии от шест парникови
газове, утвърдени и включени в така наречената „ кошница от Киото“: Въглероден
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двуокисс (CO2); метан
м
( CH
H4); двуаззотен окисс (N2O); халогенира
х
ни хидроф
флуорни
въглевоодороди (H
H-FCKW/FP
PC) и серен
н хексафлуо
орид (SF6).
Въглеродния двуоокис е прич
чина за над
д 50% от нааблюдаваноото глобалн
но затопляане.
Данни за емисии на парникови газове в атмосфеерата от пъ
ътен и другг вид трансспорт са
предстаавени в граафика 2 и гррафика3.

Източник: НСИ 20015 г.,, www.nsi.bg
Графика 2

Източник: НСИ 20015 г., www.nnsi.bg
Графика 3

П
Потреблен
ние на енеггрия
Транспортн
Т
ния сектоор е осноовен източ
чник на екологичен
е
н натиск и чрез
косумац
цията на енергия.
е
Ръ
ъстът в поотреблениеето на енерргия в траанспортнияя сектор
нараствва доста поо-бързо откколкото в другите сектори на енергийно поотреблениее. Данни
за поттреблениетоо на енерргия в сеектор тран
нспорт спрряамо друугите секттори са
предстаавени на гррафика 4. (ххил.тн.е)
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Графика 4

О сухопъттния трансспорт по-гоолям замър
От
рсител, кактто и консууматор на горива
г
и
енергияя се опред
деля автомобилният. Този фактт в сектора може даа бъде обяяаснен с
разстящ
щия брой и годиш
шен пробегг на авто
омобилите за сметкка на нам
маляване
използвването на по-енергооефективни
ия железо
опътен траанспорт, с насочван
нето на
населен
нието към ползване на
н лични аввтомобили в градска среда за сметка на градския
г
транспоорт.
Д
Данни
за потреблени
п
ето на енерргия и гори
ива от сухопътния траанспорт са
предстаавени в граафика 5.

Графика 5

Ж
Железопът
тния трансп
порт е еколлогично наай-безопасн
ния вид траанспорт. То
ой е поенергоеефективен и има по-н
ниски вредн
ни емисии в сравнени
ие на автом
мобилния. Поради
тази прричина прем
минаванетоо от автомобили на железница
ж
е един ефи
икасен начи
ин да се
намалятт емисиитее на въглероден двуоккис, който замърсява
з
околната ссреда.
Енергиеен баланс на
н сухопът
тния трансппорт в Реп
публика Бъллгария
Цели и мерки заа намаляваане на вреедното възд
действие на
н сухопъттния транспорт в
Републ
лика Бългаария
Цели:
 н
намаляванее консумац
цията на ен
нергия към 2020 г., в сравнение с 1990 г. (общо,
(
в
т трансп
т.ч.
порт);
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н
намаление
на емисии
ите на парникови газо
ове към 20220 г., в сраввнение с 19
990 г.;



уувеличениее на биоггоривата в енергийн
ния балансс към 20220 г. (осн
новно в
т
транспорта
а).

Източни
ик: nsi.bg

Мер
рки:


повишаван
п
не на енерргийната еф
фективностт на подви
ижния съсстав в сухо
опътния
т
транспорт,
чрез иноваации;



п
прецизна
д
държавна
тааксова поллитика, като
о се отчитаат реалнитее разходи;



подобряван
п
не на организациятаа на трансспортните процеси, чрез пови
ишаване
с
степента
наа използван
не на железопътния транспорт;
т

Прогноза за
П
з потребл
ление на ен
нергия от транспорт
т
та в Републ
лика Бълггария
В
Видно
е отт изложенитте числа, че
ч се залагаа за чуствиттелно повишаване на дела на
железоп
пътния траанспорт в общата
о
тран
нспортна дейност и отт там- пови
ишаване наа
енергоп
потреблени
ието при неего с околоо 57% към 2018
2
г., в срравнение с това през 2009 г.
Общотоо потреблеение на енерргия се очааква да се повиши
п
с 41-42%
4
за п
периода, катто за
автомоб
билния траанспорт слеедва да имаа намаляване с 2-3%.
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Abstract: Transport is essential for the economy and quality of life. It as a whole, and
especially road, through the implementation of service adversely affects the environment by
polluting and harming air quality, creating noise and waste and contributes greatly to climate
change through emissions of greenhouse gases .
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