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Есента на 2011 се оказа, че е време 
е за избори. При политическите не е 
ангажирано вниманието на всички 
българи, но всеки един от нас е потен-
циален участник в други - в тези, за 
избор на отопление. 
През изминалото десетилетие все 
по-често, както у нас, така и в свето-
вен мащаб се говори за алтернативни 
източници на енергия и енергийна 
ефективност. А непрекъснатото по-
качване на цените на течните горива, 
природния газ, пропан бутана и въ-
глищата водят до повишаване и 
при цените на всички енер-
гийни носители. 
И тогава съвсем логична е 
и нарастващата активност 
на инвеститори и потре-
бители по отношение из-
ползването на безспорния 
потенциал на алтернатив-
ните енергийни източници, в 
частност на дървесната биома-
са. ЕРАТО е първата фирма у нас, 
която продължава да бъде водеща в 
областта на отоплителната техника 
и която е една от малкото в Европа, 
имащи опит във всички етапи на 
оползотворяването на биомасата - „от  
гората до радиатора”. Мнозина вече са 
направили своя избор и той е ЕРАТО!
А за онези, които все още се колебаят   
само ще изброим предимствата на пе-
летните котли DakonERA с горелка от 
серията Erato GP. Те са предназначени 
за оползотворяване на твърдо гориво 
– биомаса, под формата на дървесни 
пелети. Служат за отопление в сис-
теми с локално топлоснабдяване, а 
също така и за подгряване на битова 
гореща вода. 
Системата работи с дървесни пелети, 
което я прави екологично чиста и СО2 
неутрална, а  цената на получената 
топлинна енергия от оползотворява-
не на пелетите като гориво в по-малка 

събития

“Ерато” не се кандидатира за изборите,
но бе кандидат и спечели пореден златен медал

Изп. Директор на ЕРАТО АД – инж. Диляна Янева-Иванова получава осмия златен медал
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степен се влияе от световните цени 
на останалите енергоносители. Така 
стойността на добитата топлинна 
енергия е конкурентна и по-евтина 
спрямо тази, получена при употребата 
на конвенционалните източници.
Системата водогреен пелетен котел 
DakonERA и горелка за пелети от 
серията Erato GP е автоматизирана 
и предоставя комфорт, съизмерим с 
този от котли на електро енергия, газ 
или нафта. 
DakonERA е евтин, високо ефективен 
котел. Обслужването му е лесно, а 
монтажът - опростен.  Притежава па-
тент за следене и контрол на наляга-
нето в горивната камера, посредством 
специални температурни стикери с 
течни кристали. Така клиентът бързо 
и лесно може да се ориентира кога 
трябва да почиства горелката, топ-
лообменника или комина си. Благо-
дарение на този стикер се повишава 
ефективността и надеждността на 
работа на системата.
Настройката на мощността на горел-
ката и количеството въздух става 
лесно чрез ръчна модулация посред-
ством цветова синхронизация между 
потенциометъра и клапата за свеж  
въздух - новост в световната прак-
тика.
Като прибавим към тези предимства 
и атрактивната цена и минималните 
експлоатационни разходи, ето, че 
изборът Ви стана по-лесен. 
Даваме Ви и гаранция за качество и 
перфектно сервизно обслужване. 
И още нещо - традиции на марката 
GreenEcoTherm, която вече и Европа 
прие! 
Към колекцията от седем златни ме-
дала, с които МПП отличава иноватив-
ните изделия, ние от ЕРАТО  добавих-
ме още един. И така се надяваме да 
направим избора Ви по-лесен. Време 
е за избори! Изберете ЕРАТО!

“Ерато” не се кандидатира за изборите,
но бе кандидат и спечели пореден златен медал
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Седмата национална конференция на 
Асоциацията на българските енергийни 
агенции (АБЕА) премина под мотото:
„Зелено отопление и транспорт за чист 
въздух в градовете”. Заедно с Енергийна 
Агенция - Пловдив, нейни организатори 
бяха Международен панаир Пловдив, 
Министерството на околната среда и 
водите и АБЕА.
Събитието се отрази в два панела. 
Законодателната рамка, анализи и оцен-
ка на замърсяването с финни прахови 
частици (ФПЧ) и азотен диоксид бяха 
акцентите в първия. По данни на Вла-
димир Вълков, експерт в ЕАП, твърдото 
гориво за отопление през зимата има 
най-голям дял от всички замърсители 
на въздуха в Пловдив с ФПЧ.
Със свои анализи агенцията е конста-
тирала, че 37% от пловдивските дома-
кинства (повече от 40 000 семейства) 

се топлят с дърва и нискокачествени 
въглища в примитивни котли и печки 
(КПД по 50%). Те консумират около 50% 
от енергията за отопление на града. 
Общото замърсяване с ФПЧ е 1600 т/г., 
серен диоксид 2200 т/г. и парникови 
газове (въглероден диоксид) - 150 000 
т/г. Масовото използване на съвре-
менни биогорива може да намали тези 
емисии неколкократно, категоричен 
е експертът. В много страни от Европа 
тези показатели са вече постигнати.
Добри практики и зелени енергийни 
услуги представиха фирми, произвеж-
дащи малки камини и домашни отопли-
телни печки на екогорива.
Конференцията приключи с тържестве-
но награждаване на победителите във 
ВЕИ шампионската лига под звуците 
на Ода на радостта (Химна на Европа), 
изпълнена от Хора на пловдивските 

Зелено отопление
и транспорт
за чист въздух
в градовете

момчета. Отличените общини се със-
тезаваха в две категории - биомаса и 
слънчева енергия и получиха специал-
но изработени „олимпийски” медали.
Златният призьор в категория „Биомаса” 
бе община Ихтиман. Среброто взе Кар-
лово, бронза отиде в община Чепеларе. 
За проявена активност в изграждането 
на индивидуални инсталации сертифи-
кат получиха фирмите „ БулЕко Енергия” 
ООД и „Ерато”.
Фаворитът в категория „Слънчева енер-
гия” бе с. Равна гора, община Аврен, об-
ласт Варненска (с инсталирана мощност 
21.7 kWp/жител). Среброто грабна с. 
Раковсково, община Несебър (18.3 kWp/
жител). С бронза се окичи с. Драчево, 
община Средец, област Бургаска (6.8 
kWp/жител). Със сертификат за изграде-
ни инсталации бяха отличени фирмите 
„Еко Драчево „ ЕООД, „Смарт Енерджи 
България” и „Интерсервиз Узунови” . 
Шампионите от двете категории полу-
чиха и елегантни купи.
Общините Приморско и Несебър бяха 
отличени със специалната награда 
„Слънчеви покриви” за най-големи 
инсталирани мощности на слънчеви 
колектори.

събития
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Инж. Николай Вангелов - прокурист на ЕРАТО АД получава поредната награда за фирмата
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България е постигнала  през 2010 г. 3 549 GWh енергийно 
спестяване от прилагането на мерки за енергийна ефектив-
ност. Това е с 1000 гигаватчаса повече от междинната ин-
дикативна цел от 3%, съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков на откриването на 
конференцията „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“. Форумът се организира от в. Капитал и Българска 
фотоволтаична асоциация под патронажа на МИЕТ, МРРБ, 
Световната банка и Innovation Norway.
Страната ни си е поставила за цел да постигне спестяване 
на 1.3 млрд. лева от прилагането на енергоефективни мерки 
в индустрията, транспорта, услугите, селското стопанство и 
бита през 2016 г., посочи министърът. За България енергийна-
та ефективност е инструмент за по-сигурни доставки, намале-
на зависимост от внос на горива, повишаване ефективността 

добрите практики

Форум
“Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия”
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на производството и на потреблението на енергия. За биз-
неса тя носи и по-добра структурата на разходите, намалява 
себестойността на производството и прави продукцията по-
конкурентна на пазара, допълни Трайков.
Според него енергийната ефективност е лесно измерима 
цел. Той я описа като пари, които не сме похарчили или като 
здраве, което сме спечелили. Няма разумен човек, който 
не иска да живее по-зелено и по-богато, категоричен беше 
министърът. България продължава да е на първо място по 
енергоемкост на производството си в рамките на ЕС, но това е 
не само проблем пред конкурентоспособността на фирмите, 
а и огромен ресурс за страната ни, който тепърва трябва да 
бъде оползотворен, обясни министърът.
Държавата има своя значима роля в насърчаването на 
енергоефективни начини на производство на енергията, като 
когенерациите, политика за преференциални тарифи и други 
механизми. Важна е и промяната в навиците на потребите-
лите, внедряването на енергоспестяващи електроуреди и на 
„умни мрежи“, допълни Трайков.
В прехода към нисковъглеродна икономика важна стъпка е 
увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източ-
ници в крайното брутно потребление. В България през 2010 
г. е произведено най-голямото количество електрическа 
енергия от възобновяеми източници (5 509 GWh), което е 
около 15 % от брутното вътрешно потребление, при индика-
тивна цел от 11 на сто. Не с такива темпове навлиза използ-
ването на енергия от ВЕИ в индустрията. Само около 3,5% от 
крайното енергийно потребление в този сектор се осигурява 
от възобновяеми източници. Затова в националния план за 
енергията от ВЕИ до 2020 г. и Закона за енергията от ВЕИ са 
въведени конкретни насърчителни мерки за оползотворя-
ване на възобновяемата енергия от производствените и от 
малките и средни предприятия.
Трайчо Трайков обърна внимание и на възможностите пред 
големите компании, които могат да се възползват от проце-
дурата по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност“ 
– „Инвестиции в „зелена индустрия“. Над 78 млн. лева по 
програмата са предназначени за намаляване на енергийната 
интензивност и диверсификация, намаляване на негативните 
екологични въздействия; въвеждане на чисти, ниско емиси-
онни, енергоспестяващи технологии и ВЕИ. МИЕТ създаде и 
специална иновативна схема за финансиране на проекти за 
енергийна ефективност за малки и средни предприятия, с 
която 150 млн. евро по оперативната програма се комбини-
рат с кредитен ресурс от ЕБВР. По този начин, с одобряването 
на проекта, той има едновременно осигурена безвъзмездна 
помощ по оперативната програма и съфинансиране от тър-
говска банка при едни и същи правила, допълни Трайков.
Двудневният форум за енергийна ефективност и възобно-
вяема енергия дискутира новия закон за възобновяемите 
енергийни източници и начините за реализация на успешни 
енергийни проекти. Той събра на едно място всички заинте-
ресовани страни – представители на бизнеса, на общините.
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Ползите и бизнес потенциала на елек-
трическата мобилност за градовете 
бяха обсъдени на форума “Електриче-
ските превозни средства като фактор 
за устойчиво градско развитие” на 11 
октомври в софийския хотел “Шератон”. 
Конференцията  бе открита от минис-
търа на икономиката, енергетиката и 
туризма Трайчо Трайков. Организатори 
на събитието бяха Капитал и Българска 
асоциация “Електрически превозни 
средства”, в партньорство с Индустриа-
лен клъстер “Електромобили”.
Конференцията постигна своите цели  
да отвори дискусия за възможностите 
за устойчиво развитие на градската 
среда. Сред основните теми, които 
бяха обсъдени, са настоящата пазарна 
ситуация и прогнозите за сектора, както 
и регулаторната рамка, стандартизация-
та и инфраструктурата в контекста на 
електрическата мобилност. Бяха бъдат 
дадени примери за успешно разрабо-
тени проекти, както и бизнес стратегии. 
Анализираха се и перспективите за 
развитие на пазара в България. 
Организаторите бяха предвидили и въз-
можност за излагане на гледната точка 
на електрическите компании. Ключова 

тема в програмата бе и развитието на 
пазара на електромобили в европейски 
мащаб и мястото на България в него.
Конференцията откриха Илин Станев, 
редактор в Капитал и министър Трай-
чо Трайков, а оглавяваното от него 
МИЕТ участва във форума и с още един 
свой представител - Юлиян Николов, 
директор „Икономическа политика”. 
Лекторският състав беше доста пъстър, 
а модераторът на първия панел, пред-
седателят на португалската асоциация 
за електрически превозни средства 
Робърт Стуси показа нагледно какво оз-
начава да имаш богат опит в областта на 
електрическата мобилност. На събитие 
с толкова много участници определено 
е трудно да запаметиш всичката важна 
информация, а такава не липсваше, 
особено под формата на представяне на 
работещи в други държави е-мобилни 
проекти, от които само ще спечелим, 
ако почерпим опит.
Темите варираха от електромобилна 
история, през представяне на проекти, 
специфични технологии и предизвика-
телства пред електрическата мобилност 
и адресиране на множество аспекти, в 
чието направление има яснота какво 

трябва да се свърши сега и в бъдеще.
По време на форума на паркинга пред 
Шератон  се проведе изложение на 11 
модела електрически хибридни моде-
ли: Lexux RX 450h, Lexus CT 200h, Toyota 
Prius, Toyota Auris HSD, Citroen C-Zero, 
Мercedes F-cell, BMW ActiveHybrid 7, 
Mitsubishi MiEV, Peugeot iOn, Вромос 
електробус, Вромос електроскутери.
Сред участнициге  в конференцията 
бяха Робърт Стуси, президент на Пор-
тугалска асоциация “Електрически пре-
возни средства”, Вили Томбой, директор 
„Грижа за околната среда и корпора-
тивни въпроси”, Тойота Мотор Европа, 
Никола Газдов, председател на Българ-
ска фотоволтаична асоциация, Манфред 
Мулц, управител в “Балкан Стар”, Алеш 
Хоферек, мениджър Следпродажбено 
обслужване в БМВ България и др.
В  деня на конференцията истинските 
фенове имаха възможност за тест драйв 
на някои от изложените електриче-
ски хибридни модели, сред които и 
Мercedes F-cell. Това е първият пред-
ставен в България модел, работещ с 
горивни клетки.

Ролята	на	електрическите
превозни	средства	за	градовете
Паралелно	с	конференцията	се	проведе
и	изложение	на	11	електрически	хибридни	модела
и	премиера	на	модел	с	горивни	клетки

добрите практики
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Стимули
за	собствениците	
на	електромобили	
Трайков посочи, че се обмислят държав-
ни стимули за електромобили. Работна 
група с представители на икономиче-
ското и екологичното министерство 
обсъжда възможните мерки за подкре-
па на електроавтомобилната индустрия  
и използването на електромобили от 
гражданите. 
Сред предлаганите стимули са облек-
чаване на таксите при първоначална 
регистрация на автомобила, възстано-
вяване на ДДС при закупуване на елек-
тромобил, въвеждане на преференциа-
лен режим на движение и паркиране в 
населени места.
Вече има конкретен проект за изграж-
дане на зареждаща инфраструктура 
в София, Пловдив и Варна, който би 
могъл да се финансира от Междунаро-
ден фонд Козлодуй, каза още министър 
Трайков. Предвижда се и адаптиране на 
схеми по Оперативна програма „Конку-
рентоспособност“, с чието финансиране 
да бъде насърчено производството в 
сектора. 
Икономическият министър съобщи, че 
до няколко седмици ще са факт първите 
зареждащи станции за електромобили 
в София. Той посочи, че в Париж вече е 
започнал голям проект за отдаване под 
наем на електромобили за движение в 
градска среда и си пожела след време 
подобен проект да се реализира и у нас.

България	започва	
производство
на	електромобили
От пролетта на следващата година 
заводът на „Литекс Мотор” в Ловеч ще 
има базата и технологията да произве-
де първите български електромобили. 
Това заяви министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков 
по време на конференция.
България има всички шансове да бъде 
сред основните играчи на този пазар. 
„Производството на електромобили 
ще осигури нови работни места,  ще 
гарантира висока добавена стойност 
и по-добра конкурентоспособност, ще 
осигури по-чиста и защитена околна 
среда“, подчерта Трайков. 
Държавата ще осигури изграждане на 
пътна инфраструктура до завода, тъй 
като това е проект за инвестиция клас А. 

Награждават	
първия	български	
студентски	
електромобил	

Победителите в конкурса за проект на 
първи български студентски електро-
мобили бяха наградени на тържествена 
церемония в в столичния хотел „Ше-
ратон”. Наградата връчи лично минис-
търът на икономиката, енергетиката и 
туризма Трайчо Трайков, съобщиха от 
пресдирекцията на икономическото ве-
домство. Отборът победител получава 
финансиране на своя проект, осигурено 
от Full charger България. Той ще има 
възможност да кандидатства за учас-
тие в Shell Eco-marathon Европа 2012 в 
Ротердам, Холандия.
Shell Eco marathon е глобална инициа-
тива, която се провежда от 27 години и 
насърчава студентите от техническите 
училища от цял свят да търсят нови 
идеи за енергийна ефективност в транс-
порта.  През 2011 г. към инициативата 
беше включена категория Електрическа 
мобилност.
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Електромобилността е част от бъдеще-
то на транспорта в света. 
Нациите, които днес не се включат в 
надпреварата за електромобилност, 
след няколко години ще се окажат 
само вносители на чужди високотехно-
логични продукти.
Електромобилността дава на Бълга-
рия уникален шанс да се превърне 
в територия на електромобилните 
технологии в ЕС, в износител на високи 
технологии. 
Бързото развитие на  електромобил-
ността обаче може да се случи, ако в 
обществото има консенсус в период на 
криза да се инвестира в технологии и 
индустрии, които ще почнат да дават 
значим резултат след 5-7 години. 
Въпросът е и на далновидност – да се 
концентрира обществена енергия и се 
направят вложения, не само за да се 
стимулира електромобилният транс-
порт, но и всички, свързани с него 
производства, стопански и развойни 
дейности, научни изследвания и обра-
зователни ресурси. 

Стратегически	ползи

1. намаляване на емисиите от CO2  и на 
замърсяването от вредни емисии и шум;
2. намаляване на зависимостта от 
вносни въглеводородни горива и по-
вишаване на енергийната сигурност на 
страната; 
3. по-широко използване в транспорта 
на енергия от ВЕИ;
4. създаване на „умни мрежи“, интег-
риране на електрическите превозни 
средства (ЕПС) в тях, повишаване 
ефективността на конвенционалните 
електрически централи и развитие на 
националната електрическа система;
5. ЕПС - в схеми на интелигентни мно-
гомодални схеми за мобилност;
6. възможност за преход към начин на 
работа и живот с щадящо използуване 
на суровините и енергията и на труд с 
висок интелект.

Харта
на електромобилността 

в България

Инж. Илия Левков - председател на УС на 
Индустриален клъстер „Електромобили“

Национален консултативен борд по електромобилност
БАЕПС и ИКЕМ
Снимки: Начо Халачев, PR и член на ИКЕМ

добрите практики
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Ефект	от	
изпреварващо	развитие	
на	електромобилността

1. съживяване на стари и стартиране на 
нови производства; 
2. стимулиране на научноизследовател-
ската и развойна дейност в много отра-
сли на индустрията, които се намират в 
застой;
3. привличане на външни инвестиции в 
нови производства;
4. развитие на отрасли, базирани на 
иновации;
5. постигане 10% „зелена“ енергия в 
транспорта до 2020 г. 

Технологична	оценка
на	ситуацията

ЕПС са познати в България, която в 
миналото бе един от световните произ-
водители на електрокари. 
До 3 години, при запазване цената на 
батериите, техният капацитет ще се уве-
личи 2-3 пъти, а до 5 години – най-малко 
4-5 пъти. 
До 3 г. всички световни автопроизво-
дители ще имат свои електромобили 
в различни класове, което ще намали 
техните цени. 
Цените на газа и петрола ще продължат 
да растат. 
Може да се прогнозира, че ако днес 
минималният стандартен капацитет 
на батериите на „същинските елек-
тромобили“ (plug-in battery vehicles) е 
16-24 kWh, то към 2015-2017 г. средният 
капацитет на батерията на 4-местен лек 
електромобил ще премине границата от 
50-80 kWh и така ще вдигне пробега без 
зареждане 3-5 пъти.
До 5-7 г. ще отпадне бавното променли-
вотоково зареждане и потребителите 
масово ще се обърнат към обществени 
точки за бързо зареждане с мощност 
над 50 kW. 

Доц. Иван Миленов от ВТУ „Т. Каблешков” пред конвертирания (преобразуван)
от неговия екип в електрически автомобил рено канго.

Инж. Петър Копев, управител на „Шрак Техник“ ЕООД, демонстрира как се зарежда 
електромобил от колонка на фирмата
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Развитие	на	
националния	
електромобилен	парк

В България ще се откроят два отделни 
класа електромобили: • електромобили с дълъг пробег, които 
ще бъдат внасяни, и • електромобили от малък градски 
клас, една голяма част от които ще бъ-
дат конвертирани автомобили. 
Конвертирани електромобили, зад-
вижвани от оловни или маломерни 
литиево-йонни батерии, съществуват 
и днес в България. С дневен пробег от 
40–60 км, максимална скорост 80–100 
км/ч и неголям капацитет на батериите 
те са евтин вариант и за малка градска 
кола. Те биха се разгърнали сериозно 
при условие, че нормативната база се 
развие бързо, бъдат създадени модели 
за индустриализация на конверсията и 
дадени възможности за инвестиции в 
нея.
На този етап в България има производ-
ство на основни елементи за електро-
мобили – електрически машини, оловни 
батерии и различни компоненти. Нужна 
е обаче разгърната научно-изследова-
телска и развойна дейност, за да бъде 
достигнато производство с нужните 
параметри. 
Има и национално производство на 
нови електромобили. То засега се бази-
ра върху елементи на електрокарната 
индустрия и е с неговите параметри 
(„Пони“ на „Ди Вен“).
Ако бъде реализирана комплексна 
национална стратегия, стимулираща 
едновременно електромобилността 
и електромобилната индустрия, през 
2020 г. в България ще има между 100 и 
200 хил. електромобили и нужният за 
тях брой станции за зареждане от раз-
лични класове.

Кметът на София Йорданка Фандъкова връчи ключовете на първите трима соб-
ственици на електромобили през пролетта на 2011 г.

Конверсираният Вартбург от инж. Кръстю Морев, запалил искрата за образуване 
на клъстер „Електромобили“

добрите практики
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Принципи
на	националната	
стратегия

1. Паралелно и балансирано разви-
тие на националния електромобилен 
парк, зареждащата и обслужваща 
инфраструктура, научно-индустриалния 
потенциал, стимулиращата правна и 
финансово-икономическа среда, обуче-
нието и сервизната мрежа;
2. Пазарен плурализъм и свободна 
конкуренция; 
3. Развитие на електрическите мрежи 
и изграждане на smart grid;
4. Минимална регулация: отказ от въ-
веждане на нови регулаторни режими 
и използване на съществуващите чрез 
разширяване на техния обхват;
5. Саморегулация: реалният бизнес да 
определи техническите норми и изис-
квания в сектор електромобилност;
6. Изработване на единна национал-
на доктрина за устойчиво развитие на 
електромобилния сектор в противовес 
на фрагментиращи лобистки и мегас-
труктурни интереси;
7. Финансови и нормативни мерки за 
стимулиране.

Национален
бизнес	модел

Сериозен ръст на националния елек-
тромобилен потенциал е възможен, 
само при разгръщане на конверсията и 
при стимулиране на масовото търсене 
на ЕПС. 
Ако днешната цена на електромобилите 
бъде намалена с около 5000 е. (сравни-
ми с ДДС за един електромобил днес), 
при по-ниския разход на енергия и ръст 
в цените на горивата електромобилите 
могат да бъдат икономически конку-
рентни на МПС. 
За да се развие национален бизнес 
модел за инвестиране в зарядна инфра-
структура, е необходимо:• да се създадат правни условия и се 
въведат нерестриктивни критерии за 
инвестиране в зарядни станции;• за регулацията на инсталирането на 

станции за зареждане в максимална 
степен да се използват съществуващи-
те български технологични стандарти, 
нормативи и процедури за електриче-
ско оборудване от подобен тип като 
например съществуващите стандарти за 
електромерни табла. • да се въведат нормативни механизми, 
позволяващи на ЕРД да прилагат при 
присъединяването към мрежата на ЗСЕ 
на проверените в практиката проце-
дури, прилагани при интеграцията на 
„зелени мощности“.
Разработване на самостоятелна стра-
тегия за развитие на конверсията и на 
производството на компоненти, възли 
и агрегати за електромобили, а на тяхна 
основа - на производството на собстве-
ни модели. 
Конверсията трябва да се ориентира към 
индустриализация на процеса за най-
търсените на пазара автомобили – малък 
градски, лекотоварен от типа мини ван и 
комби. 

Изисквания
към	инфраструктурата	
за	зареждане
на	електромобили

Публичните станции за бавно, полу-
бързо и бързо променливотоково 
зареждане на електромобили (Mode 3) 
и всички станции за бързо зареждане 
(Mode 4) трябва да бъдат телеуправля-
еми от операторите на мрежите средно 
напрежение, първоначално в рамките 

на следните процеси: • стартиране/спиране на процеса за 
зареждане;• рестартиране;• временно активиране/деактивиране 
(преминаване в stand-by режим);• увеличаване/намаляване на макси-
малната работна мощност. 
В близко бъдеще е целесъобразно да се 
добави и още задължителна функцио-
налност като:• обмен на данни за сметката на кли-
ента;• обмен на данни за зареждания елек-
тромобил. 
Ще се появят и управляеми функции 
на станциите за зареждане на електро-
мобили (СЗЕ), свързани със Smart Grid 
управление на мрежите и др.

Схема	за	управление	
на	националната	
инфраструктура
за	зареждане

Електроразпределителните друже-
ства (ЕРД) би следвало да отговарят за 
интеграцията на СЗЕ към националната 
електросилова инфраструктура и да 
координират създаването на национал-
ната инфраструктура за зареждане. 
Би следвало да бъде предоставена 
свобода на инвеститорите да изграждат 
и да управляват мрежи от станции за 
зареждане на електромобили, чиито 
системи за управление да бъдат интег-
рирани към системите за диспечиране 
на ЕРД. 
Целесъобразно е да се въведе „3+“-сте-
пенна организационна структура за 
управление на станциите за зареждане 
на електромобили на територията на 
отделните ЕРД, за да се осигури макси-
мална възможност за участие на частни 
инвеститори в изграждането на нацио-
налната зареждаща инфрастуктура. • 1-во ниво на управление (най-висше): 
при всяко ЕРД;• 2-ро ниво на управление: при незави-
сими оператори на мрежи от СЗЕ; • 3-то ниво на управление: станции за 
зареждане на електромобили.
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Подкрепа
за	инвеститорите	

Подкрепа на съществуващи между-
народни инвестиционни проекти за 
развитие на електромобилно производ-
ство в България.
Приемане на законодателни мерки, кои-
то стимулират и регулират конверсията 
на МПС с ДВГ в електромобили. 
Законодателно, данъчно и финансово 
стимулиране производството на СЗЕ.
Присъждате на сертификат за Първи 
клас инвеститор при облегчени условия:• за производство (асамблиране) на 
електромобили;• за производство на СЗЕ; • за производство на силови електрон-
ни елементи и модули, на специални ба-
терии, електрически машини и контро-
лери за нуждите на електромоби-лите;• за индустриална организация на авто-
мобилна конверсия.

Стимулиране
на	пазарните	участници

Всички държави с амбиции в електро-
мобилността подпомагат играчите как-
то чрез пряко субсидиране, така и чрез 
целеви данъчно-нормативни облекче-

ния. В България те биха могли да бъдат:• премия за първите 1 000 - 5 000 соб-
ственици на електромобили и СЗЕ;• данъчен кредит на юридическите 
лица, които закупят нов или конверси-
ран електромобил;• данъчен кредит на юридическите 
лица, които ползват услугата конверсия 
за автомобили;• нулева ставка ДДС върху продажбите 
на нов или конвертиран електромобил 
на физически лица за определен период;• рембурсиране на 50 %, но не повече 
от определена сума (напр., 1000 лв.) 
годишно от разходите за поддръжка на 
електромобили, предоставяни под наем;• освобождаване от винетки и от пътен 
данък и такса за регистрация на всич-
ки МПС с емисия от СО2 под 80 г./км за 
определен брой години;• ускорена данъчна амортизация на 
електромобилите за две години.• стимулиране на ЕПС и СЗЕ с определен 
процент части българско производство.

Насърчаване	
използването
на	електромобили

Типични мерки,  приложими и в Бълга-
рия, биха могли да са:

• общините предоставят места за 
безплатно паркиране на ЕПС на общест-
вени паркинги; търговските вериги 
с частни паркинги се задължават да 
определят места в тях само за електро-
мобили; • общините предоставят възможност 
ЕПС да се предвижват по лентите на 
градския транспорт;• общините предоставят гарантирано 
безплатно паркомясто пред дома на 
собственика на електромобил с въз-
можност за инсталиране до него на 
точка за зареждане;• публично-частно партньорство при 
инсталиране на зарядни станции на 
терени общинска или държавна соб-
ственост;• общините инвестират в електромо-
били за комуналното стопанство и в 
СЗЕ;• общините разработват програми за 
екологичен обществен транспорт.

Национален	план
за	действие

Стимулира развитието на инвестици-
онната и пазарна среда, стимулира 
развойната дейност и производството в 
сектора на електромобилността. 
Националният план трябва да предвиж-
да и реализация на пилотни проекти с 
определени показатели и цели.
Планъг очертава ролята на държавата и 
нейните ангажименти за развитието на 
електромобилността: • да създава благоприятна инвестици-
онна среда;• да стимулира с данъчни облекче-
ния електромобилни производства 
и технологии, да създава облегчени 
условия за развитието на проекти „на 
зелено“;• да подпомага реалния бизнес за полу-
чаване на европейско финансиране;• да развива регулаторната среда в сек-
тора на електромобилността в сътруд-
ничество с инвестиционния бизнес;• да стимулира организацията на сред-
но, специално и висше образование в 
сферата на електромобилността.

Опитът на европейските държави при електромобилите е ценен за нас

добрите практики
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“Пони”	на	пазара
Първият български електромобил в 
производство за пазара е лекотоварни-
ят „Пони”. Той е разработка на фирма „ДИ 
ВЕН” ООД, Лом, която е член на ИКЕМ. 
Заедно с батериите електромобилът 
тежи 920 кг, а може да носи около 1 тон 
товари. Предназначен е за градското 
стопанство и в зависимост от целите 
може да е с различни каросерии. Има 
вградено зарядно устройство, благо-
дарение на което може да се зарежда с 
ток от практически всеки контакт. Както 
двигателят, така също и батериите, 
гумите и други възли на машината са 
българско производство. 
Първият прототипен вариант е с 4 
батерии по 12 волта и електродвигател 
от 4,5 КВт. Тази конфигурация е опти-
мална по технически параметри и цена 
за предназначението на машината. По 
желание на клиента обаче тя може да 
се произвежда с друга каросерия, с по-
мощен двигател и батерии.

Първият български космонавт Георги Иванов се готви да шофира демонстративно 
„Пони“
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Първият производител на пелети в страната.

В резултат на натрупания опит сме достигнали  компетентност да Ви консултираме

как да изградите оптималната отоплителна инсталация за оползотворяване на пелети.

Пелети
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Производители
на пелети
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За първото полугодие на 2011 г. са 
събрани приблизително 42 тона порта-
тивни батерии, заяви изпълнителният 
директор на „Екобатери” Александър 
Яврийски. За 2011 г. вече са рецикли-
рани 25 тона, като предстои това да се 
случи и с останалите събрани стари 
батерии. За цялата 2010 г. количество-
то е 39 тона, които са изпратени във 
Франция, където батериите са рецикли-
рани до суровини, готови за повторна 
употреба. Батериите са съставени от 
токсични вещества, производството на 
които отнема много ресурси и причиня-
ва големи замърсявания. Рециклиране-
то на батериите пести ресурси. От друга 
страна една стара батерия лесно отделя 
съдържащите се в нея тежки метали, 
а те попаднали в подпочвените води, 
впоследствие се оказват в човешкия 
организъм неусетно, като причиняват 
тежки увреждания години напред. Г-н 
Яврийски допълва, че над 3 000 съда за 
разделно събиране на батерии и акуму-
латори са били разположени в страната 
- от административни сгради и общин-
ски учреждения, до вериги за техника, 

мобилни апарати и хранителни вериги, 
училища, болнични заведения минала-
та година по това време. Към средата 
на 2011 г. разположените съдове само 
от „Екобатери” АД из цялата страна са 
вече над 8 000. На територията на всяка 
община има разположени съдове за 
разделно събиране на батерии. Дори 
в общините без договор с организаци-
ята по оползотворяване има съдове в 
много търговски обекти. Докато през 
предходната 2010 г. е имало сключени 
договори с около 20 общини, сега броят 
им е над 30. Сред общините с договори 
за разделно събиране вече са и Варна, 
Бургас, Русе, Стара Загора.
В България реални стъпки за разделно 
събиране на портативни батерии се пра-
вят едва от 2009 година, след повече от 
20 годишна пауза, докато в другите евро-
пейски държави този процес не е прекъс-
вал. Липсва и стимул. Отпадъкът от стари 
портативни батерии няма изкупна стой-
ност и съответно разделното събиране 
е само пожелателно, особено предвид 
липсата на реално наложени санкции за 
изхвърляне в общ битов отпадък.

42	тона	батерии	за	рециклиране
събрани	за	първото	полугодие	на	2011	г.

Учени	създават	
база	данни
за	промишлените	
отпадъци
в	4	държави
Всяка фирма ще може да проверява 
дали не може да ползва част от тях като 
суровина за своето производство Учени 
ще създадат информационна база 
данни за промишлените отпадъци на 
предприятия от четири балкански дър-
жави. Това съобщи във Варна гл.ас.д-р 
Маргарита Станчева, координатор на 
проект „Индустриална симбиозна мре-
жа за опазване на околната среда и ус-
тойчичиво развитие на Черноморския 
басейн” (SymNet).Финансирането - 745,2 
хиляди евро, е осигурено по съвместна-
та оперативна програма „Черноморски 
басейн” на ЕС. Водеща организация е 
Институтът по океанология при БАН 
в партньорство с научни центрове от 
Турция, Румъния и Молдова. Проектът 
ще продължи до 2013 година. Изграж-
дането на симбиозна индустриална 
мрежа е съвсем нов модел и за момента 
единствено Великобритания има при-
ета национална програма, допълни д-р 
Пинар Озюар от университета Озийегин 
в Турция. Тя поясни, че след като бъде 
изградена базата данни за състава на 
промишлените отпадъци на предприя-
тията, всяка фирма ще може да прове-
рява дали не може да ползва част от тях 
като суровина за своето производство.
Достъпът до интернет страницата ще 
бъде безплатен.
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До	70%	е	спаднало	
потреблението	
на	найлонови	
торбички

е необходим контрол върху нерегла-
ментирания внос на тънки торбички и 
върху цената, на която те се продават в 
магазините. По закон, контролът се из-
вършва от регионалните инспекции по 
околна среда и води (РИОСВ).В асоциа-
цията са получили сигнали за измамни-
ци, които се представят за проверяващи 
спазването на наредбата в малки тър-
говски обекти, от Сандански, Кърджали, 
София, Нова Загора. Официално все 
още не са започнали проверките от 
РИОСВ, тъй като е договорен гратисен 
период, подчерта Антоанета Перникова, 
изпълнителен директор на БАП. От асо-
циацията апелираха и за повишаване 
културата на потребление на торбички-
те, за тяхното събиране и рециклиране.  
Ако те се събират, могат да се рецикли-
рат до 27 пъти с влагането на до 10% 
свеж полиетилен, обясни представител 
на голяма фирма производител.

С между 50 и 70% е спаднало потребле-
нието на найлоновите торбички с дебе-
лина под 15 микрона след въвеждането 
на продуктовата екотакса от 15 ст. на 
брой от началото на октомври. 
Това отчетоха на пресконференция от 
Българска асоциация „Полимери” (БАП), 
която обединява производителите на 
торбички у нас.
Екотаксата бе въведена с наредба на 
Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) и заради нея цената на 
торбичка с дебелина под 15 микрона на 
пазара трябва да е минимум 16 ст. 
От началото на следващата година тя 
се увеличава на 35 ст. за брой, като 
целта е да се ограничи потреблението 
на тънките найлонови торбички, които 
замърсяват околната среда. От асоциа-
цията отбелязаха, че са се насочили към 
производството на два пъти по-плътни 
полиетиленови торбички, които не се 
облагат с екотакса и цената им е 2,5-3 
ст. С около 15-20 на сто се е увеличило 
производството на пликове без дръжки, 
които наредбата също не третира. Про-
изводителите декларираха готовността 
си да спазват законовите разпоредби и 
да работят в сътрудничество с екоми-
нистерството.Основното им опасение 
е, че наредбата „удря” само фирмите, 
които работят „на светло”. Според тях 

Санирането
на	жилищна	сграда	
може	да	я	освободи	
от	данък	„сгради”
Налогът може да не се плаща в срок от 
три до пет години.
Собствениците на жилища в многофа-

милните жилищни сгради, санирани по 
оперативна програма „Регионално раз-
витие”, ще бъдат освободени от данък 
„сгради” за определен период.
Информацията беше припомнена от 
кмета на район „Оборище” Пенка Ар-
менкова, която заедно с министъра на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова участва в откри-
ването на една от общо три обновени 
жилищни сгради в района.
От предимството да не плащат данък 
„сгради” ще могат да се възползват хората, 
които са санирали жилищата си и докажат 
това със съответен сертификат. Серти-
фикатът се издава след енергиен одит на 
сградата и освобождава собствениците 
от данък „сгради” за срок от три до десет 
години според степента на енергийната 
ефективност и включването на възобновя-
еми енергийни източници в осигуряване-
то на енергия за сградата. Това предвиж-
дат промени в Закона за местните данъци 
и такси, които са в сила от 2008 година.
Става дума за сгради, въведени в 
експлоатация преди 1 януари 2005 г., 
и получили сертификат от съответния 
енергиен клас, издаден по реда на Зако-
на за енергийна ефективност.
Санирането на трите столичните сгради 
е по линия на съвместната програмата 
на министерството, ПРООН и районната 
администрация, която е изпълнител на 
европейския проект „Стакато”.
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бозайниците и птиците) директно се 
влияят от промените в температурите, 
което променя метаболизма им
Това означава, че ще им е нужно пове-
че количество храна, за да поддържат 
теглото и големината си, както и че ще 
достигат полова зрялост при по-дре-
бен размер.
Установено е, че топлокръвните 
стават по-големи при по-студен 
климат, тъй като така са по-способни 
да задържат телесната си топлина. Об-
ратното също е валидно.

За хората тези промени може да ока-
жат пряк ефект върху достъпа им до 
достатъчно качествена храна.

Растенията и животните се смаляват 
поради нарастващите глобални тем-
ператури и липса на вода.

Най-лошият сценарий е тези от тях, 
които се ядат, да достигнат размери, 
компрометиращи производството на 
храни през идните години и хранител-
ната сигурност на човечеството като 
цяло, предупредиха учени, цитирани 
от Ройтерс.
Прогнозата е, че със затоплянето на 
климата поради човешката дейност и 
произхождащите от това промени в 
околната среда и природата много ви-
дове тепърва ще променят вида си.
Учените от института по биологични 
науки в националния университет на 
Сингапур прегледали описания на 
вкаменелости и десетки изследвания.
Те установили, че някои видове 
насекоми, като мравки, бръмбари, 
пчели, паяци и щурци, са се смалили с 
времето по климатични причини. 
Учените цитират експеримент, според 
който филизи и плодове на растения 
стават с 3 до 17% по-дребни за всеки 
градус покачване на температурите. 
При рибите този процент е 6 до 22 % 
при рибите и 0,5 до 4% при морските 
безгръбначни. 
Ако абсолютно всичко по хранител-
ната верига вървеше към по-малко 
едновременно, това не би било 
проблем. Там е работата, обаче, че 
организмите изглежда реагират с 
различно темпо на промените, което 
може да наруши баланса. 
Последствията - ограничени храни-
телни ресурси (по-малко реколта на 
същия размер земя, например), загу-
ба на биоразнообразие и евентуални 
катастрофални сривове в екосисте-
мите.
Разбира се, голяма част от това 
„смаляване” е индиректно. Например, 
нарастващата киселинност на океана, 
поради повечето въглероден диоксид 
в атмосферата, пречи на способнос-
тта на някои организми да изграждат 
черупките или скелетите си (корали, 
миди, стриди). 
Киселинността намалява и темповете 

на растеж на фитопланктона, под-
лагайки на риск цялата хранителна 
верига, от която той е важна част.
Смяташе се, че растенията ще „про-
цъфтяват” от големите нива CO2 в 
атмосферата (като част от фотосинте-
зата им), но нещата не вървят съвсем 
по очакванията. Растежът им е силно 
обвързан с водата, която все повече 
не достига в някои региони, докато 
други са подложени на тежки навод-
нения. 
По-дългите сухи периоди, дори във 
влажни части на света, постепенно 
ще редуцират размера на растенията, 
предупреждават учените.
Студенокръвните животни (всички без 

Опасно: Растенията
и животните се смаляват
По-малко храна за хората
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Големите фирми ще могат да канди-
датстват за близо 80 млн. лв. за подо-
бряване на енергийната ефективност, 
производство на продукти, подлежащи 
на рециклиране, както и за използване 
на отпадъчните води. Средствата са по 
подготвяна процедура за инвестиции в 
зелена индустрия по оперативна про-
грама „Конкурентоспособност”. Тя ще 
бъде обявена до края на годината.
Предстои откриването и на още една 
схема за насърчаване на научните 
изследвания в предприятията, която е 
на стойност 60 млн. лв. В момента тече 
обществено обсъждане на документите 
по двете процедури.
По схемата за зелена индустрия могат 
да кандидатстват големи предприятия, 
които имат поне три приключени фи-
нансови години, а за последната (2010 
г.) са реализирани продажби за поне 
5 млн. лв. Те могат да получат между 
1 млн. лв. и 4 млн. лв. от оперативната 
програма. Средствата трябва да покри-
ват не повече от 50% от всички разходи 
по проекта, като останалите трябва да 
бъдат осигурени от фирмите.
С парите могат да се купуват машини, 
които използват по-малко енергия, 
както и оборудване за производство 
на продукти, годни за рециклиране. 
Средствата може да се използват и за 
машини, с които да се намалят отпадъ-
ците от производството, като се използ-
ват повторно в него или в създаването 
на друг продукт.
Допустими за финансиране са и раз-
ходи за подобряване на енергийните 
системи като например преминаване от 
мазут на газ. Средства се отпускат и за 
изграждането на малки когенерации за 
нуждите на предприятието или за систе-
ми за енергия от възбновяеми източни-
ци като соларни панели, термопомпи, 
геотермални инсталации. Покриват 
се разходи и за софтуер за енергиен 
мениджмънт.
Ако интересът към процедурата е 
голям и средствата не стигнат за всички 

одобрени проекти, бюджетът може да 
бъде увеличен с до 50%, обясниха от 
управляващия орган на „Конкурентос-
пособност”.
Процедурата за насърчаване на из-
следователската дейност в предпри-
ятията трябва да осигури средства за 
практическото използване на успешни 
съвместни разработки между бизнеса 
и научни организации и университети. 
Целта е усъвършенстване на съществу-
ващи или внедряване на нови инова-
тивни продукти.
„Двете процедури подкрепят усилията 
на министерството на икономиката 
за създаване на условия за устойчив 
растеж, базиран на развитие на отрасли 
с висока добавена стойност. Те гаран-
тират повишаване на конкурентоспо-
собността на икономиката и жизнения 
стандарт на хората”, каза зам.-министъ-
рът на икономиката Евгени Ангелов. Той 
припомни, че това се вписва в стратеги-
ята на Европейския съюз „Европа 2020” 
за развитие на икономика, базирана 
на знанието и устойчив растеж с грижа 
към околната среда.

Преди да бъдат обявени официално 
процедурите, трябва да приключи 
общественото обсъждане на докумен-
тацията за тях. Коментари по условията 
за инвестиции в зелена индустрия могат 
да се изпращат до 24 октомври, а за 
научноизследователската и развойната 
дейност – до 21 октомври. Те се прием-
ат на адрес  public.consultation@mee.
government.bg, а проектодокументите 
са публикувани на страницата на опера-
тивната програма opcompetitiveness.bg.
Това са две от последните схеми, които 
предстои да бъдат отворени по про-
грамата до края на годината. От минис-
терството на икономиката планират 
в първите месеци на 2012 г. да бъде 
отворен за договаряне целият финан-
сов ресурс на програмата (над 1.1 млрд. 
евро), което щяло да осигури възмож-
ност за усвояване на средствата до края 
на програмния период – 2013 г. 

Схема за 80 млн. лв. за зелена индустрия 
тръгва по програмата за бизнеса
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Нов соларен парк с мощност 50 мега-
вата край град Мъглиж, област Стара 
Загора, беше открит на 20 октомври, 
съобщават от областната пресслужба.
Новите фотоволтаични панели са разпо-
ложени на площ от 1500 дка в землище-
то на Мъглиж и село Дъбово. Електри-
чеството е достатъчно, за да задоволи 
нуждите на 20 хил. домакинства. Произ-
вежданата от панелите електроенергия 
ще се продава на НЕК, а преносът й ще 
става по 110-киловолтов далекопровод 
до подстанция в Дъбово.
Електроцентралата дава работа на 150 
души. Тя е съвместен проект на българ-
ска и германска компания.

Соларен	парк	край	Мъглиж	ще	дава	ток	
за	20	хил.	домакинства
Соларен	парк	край	Мъглиж	ще	дава	ток	
за	20	хил.	домакинства

Евро-кампания	
“Будно	поколение”
От 17 октомври започна кампани-
ята „Будно поколение. Вашият 
избор променя света!”, с която 
Европейският съюз цели 
ефективното използване на 
ресурсите да се превърне 
в навик на потребителите, 
се посочва в съобщение 
на Еврокомисията. Кам-
панията беше открита 
тържествено в Полша 
от европейския коми-
сар по околната среда 
Янез Поточник и полския 
министър на околната 
среда Анджей Крашевски. 
Нейната задача е да при-
помни, че е необходимо ред-
ките природни ресурси да се 
използват разумно и да подтикне 
гражданите да мислят за после-
диците за планетата, когато вземат 
решение дали да купят нещо. По този 
повод комисарят по околната среда 
Янез Поточник заяви: „Икономическите 
затруднения и намаляващите ресурси 
налагат да преосмислим някои свои 

навици. По-пестеливото използване на 
ресурсите не само подпомага опазва-
нето на околната среда, но и води до 
икономии на средства и до снижаване 
на стопанските разходи. То означава да 
се потребява по-малко, за да се произ-
веде повече. Всеки може да даде своя 
принос. Просто трябва да си отворим 
очите за този проблем!”

Будно поколение
Ключовото послание е „разумно потреб-
ление, осмислен избор”. Ако избираме 
внимателно, всички ние можем да 
допринесем за съхраняването на при-
родните ресурси, да спестим финансови 
средства, да ограничим неблагопри-
ятното въздействие върху околната 
среда и да си осигурим по-устойчиво 
бъдещо развитие. Ключовото послание 
на кампанията ще се разпространява 
чрез видеоклип в интернет, специален 
уебсайт и страница във „Facebook”. Там 
посетителите могат да се присъединят 
към инициативата „Будно поколение”, 

като поемат някои предизвикател-
ства, например в продължение на 

един месец да използват само 
обществен транспорт или да 

пестят вода, като намалят 
времето, прекарвано под 
душа. Общоевропейска-
та кампания започва в 
Полша, която в момента 
председателства на 
ротационен принцип 
Съвета на ЕС. Откри-
ването във Варшава 
включва представяне 
на щанд, където посети-

телите могат да получат 
съвети за екологосъо-

бразна кулинария и мода, 
както и за ефективно използ-

ване на енергия, и публична 
дискусия на тема „Вашият избор 

променя света” с участието на Янез 
Поточник, министър Крашевски и 

представители на неправителствени 
организации и на частния сектор. Други 
подобни прояви ще бъдат организи-
рани тази година и в Чехия, Унгария и 
Великобритания.



27

От пролетта на следващата година 
заводът на „Литекс Моторс” в Ловеч ще 
има базата и технологията да произведе 
първите серийни български електромо-
били.
Това обяви министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков, 
в началото на конференцията „Електри-
ческите превозни средства като фактор 
за устойчиво градско развитие”.
Пред iNews обаче от „Литекс Комерс” 
не пожелаха нито да потвърдят, нито 
да отрекат информацията, че готвят се-
рийното производство на електрически 
автомобили в завода си край Ловеч. 
Министърът припомни, че ЕС прие 
стратегия за развитие на незамърсява-
щи превозни средства, а България вече 
нееднократно е заявявала желание да 
разработва електромобили. Секторът 
гарантира висока добавена стойност 
и конкурентоспособност, развитието 
и навлизането на тези превозни сред-

ства в градовете ще осигури по-чиста 
и защитена околна среда, а това ще 
повиши и качеството на живот, посочи 
министърът. Днес Трайков потвърди и 
ангажимента на държавата за подкрепа 
на сектора. Конкретно за „Литекс Мо-
торс” бъде подпомогнато изграждането 
на пътна инфраструктура до завода, тъй 
като това е проект за инвестиция „клас 
А”.
Междуведомствена работна група пък 
обсъжда как да популяризира елек-
трическите коли сред хората. Сред 
предлаганите стимули са облекчаване 
на таксите при първоначална регистра-
ция на автомобила, възстановяване на 
ДДС при закупуване на електромобил и 
въвеждане на преференциален режим 
на движение и паркиране в населени 
места.
Какви други облекчения ще бъдат пред-
лагани - ще стане ясно по-късно, обясни 
още Трайков.

От	пролетта	започва
серийно	производство
на	български	електромобили

Нов	ректор
на	Техническия	
университет	-	
София
На състоялото се на 20 октомври 2011 г. 
общо събрание на Техническия уни-
верситет - София за избор на ректор, 
академичен съвет и контролен съвет, 
проф. д-р инж. Марин Христов получи в 
своя подкрепа 355 гласа.
В мандатната си програма за следващи-
те 4 години проф. Христов отбелязва, че 
ще работи за превръщането на Техни-
ческия университет - София от безспо-
рен национален лидер в техническото 
образование в европейски конкурен-
тен образователно-изследователски 
център.
Проф. Марин Христов е завършил 
Техническия университет - София през 
1972 г. - електронна техника. През 
периода 1989 г. - 1995 г. и 2005 г. - 2011 
г. е декан на Факултета по електронна 
техника и технологии. От 2000 г. до 2005 
г. е зам.-ректор на ТУ - София по учебна-
та дейност. От март 2011 г. е ректор на 
ТУ - София. 
Проф. Марин Христов има над 300 
публикации в България и в чужбина 
в областта на полупроводниковите 
елементи, микроелектрониката, авто-
матизираното проектиране на инте-
грални схеми MEMS, моделирането на 
елементи и процеси в микроелектро-
никата и др. Издал е над 20 учебника и 
учебни пособия. Специализирал е във 
Франция, Великобритания, Холандия, 
Швеция, Португалия, Русия и др.
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Екомаркировката на ЕС прави избора на 
екологични продукти по-лесен.
 Европейският съюз определи периода 
от средата на м. септември до средата 
на м. октомври тази година за ”Месец на 
„Цветето на Европа” 2011. Кампанията 
има за цел да повиши информираност-
та на потребителите по отношение на 
продукти и услуги, носещи логото на 
екомаркировката на ЕС и да насърчи 
производители, търговци, вносители и 
дистрибутори  в тяхната дейност.
В България вече се намират на пазара 
продукти с екомаркировката на ЕС и 
само информираността на потреби-
телите може да доведе до по-голямо 
търсене, а това от своя страна, води 
и до по-голямо предлагане на такива 
продукти.
Екомаркировката на ЕС е създадена 
през 1992 година и е част от политиката 
на Общността за устойчиво потребле-
ние и производство. Схемата е добро-
волна и е насочена към продукти и 
услуги с намалено отрицателно въз-
действие върху околната среда, здраве-
то, климата и природните ресурси през 
целия им жизнен цикъл.
Екомаркировката на ЕС има за цел  да  
избегне създаването на прекалено 
много схеми, които объркват потребите-
лите, а също и да насърчи постигането 
на по-високи екологични показатели във 
всички сектори. Правилата за установя-
ване и прилагане на екомаркировката на 
ЕС са определени в Регламент № 66/2010 

на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 година относно 
екомаркировката на ЕС. Това от своя 
страна, гарантира на потребителите, че 
продукти и услуги, които носят логото на 
екомаркировката на ЕС, имат най-висо-
ките екологични показатели, постигнати 
на пазара на Общността, информацията 
е точна, неподвеждаща и научно обо-
снована, и улеснява избора на по-здра-
вословен и по-безвреден за околната 
среда продукт.
Досега са разработени и установени 
екологични критерии за 26 продуктови 
групи. Те обхващат широк диапазон от 
категории – почистващи детергенти, 
електроуреди, хартия, градина, дрехи 
и обувки, подови покрития, домашни 
уреди, туристически услуги, мебели, 
смазочни материали. Критериите се 
ревизират през определен период от 
време, като се взема предвид развити-
ето на технологиите. Освен това, всяка 
година се разработват екологични 
критерии за нови продукти.
Повече информация за екомаркиров-
ката на ЕС, продуктовите групи и други 
въпроси може да намерите на страни-
цата на Европейската комисия: 
www.ecolabel.eu

Месец	на	“Цветето	на	Европа”

1500	евро
за	последна	корида	
в	Каталуния
Северозападната испанска провин-
ция Каталуния се сбогува с коридите с 
последно представление в Барселона, 
цените за което достигнаха 1500 евро, 
съобщи агенция Франс прес.
Забраната за борбата с бикове в Ката-
луния влиза в сила на 1 януари 2012 г. 
след яростна кампания на защитниците 
на животни. Коридата се състоя в арена-
та “Монументал”, която е с 20 000 места.
В представлението участваха трима 
от най-известните испански матадори, 
сред които и легендарният Хосе Томас. 
Накрая младият тореро Серафин Марин 
подари живота на последния от шестте 
бика.

Сидни	бе	обявен	за	най-добрия	
туристически	град	в	света
Градът е получил най-високи оценки 
от туристите, участвали в проучването 
на американското списание „Conte Nast 
Traveler”. Анкетираните са оценявали 
известни градове в света по отношение 

на екологията, културата, паметниците, 
цената и качеството на услугите и при-
влекателността на магазините. Сидни 
спечели общо 85,1 точки и надделя над 
Флоренция, Париж и Ню Йорк.
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До	три	години	ще	
се	обявяват	само	
екопоръчки
за	офис	оборудване

До 2014 г. всички процедури за заку-
пуване на IT оборудване, осветление и 
климатици за нуждите на държавната 
администрация трябва да са „зелени”. 
Това е заложено в националния план за 
действие за насърчаване на обществе-
ните поръчки, който бе приет от Минис-
терския съвет.
Общото условие, на което трябва да 
отговарят поръчваните продукти, е да 
водят до намаляване на отрицателното 
въздействие върху околната среда, кое-
то обаче не гарантира тяхната екологич-
ност, предупреждават от Министерство-
то на околната среда и водите.
Слабост на зелените поръчки е, че 
всеки възложител е в правото си сам да 
определи какви критерии за влиянието 
на продукта върху околната среда тряб-
ва да включи в конкурса. Под внимание 
обаче трябва да се вземат и разходите, 
които съпътстват замърсяването на 
околната среда, включително за добива 
на суровини за продукта, производство-
то му, транспортирането и доставката.
Съгласно целите на плана възложите-
лите от централната администрация 
следва да достигнат определен про-
центен дял на зелените поръчки при 
възлагане на поръчки за доставка на 

Цикличният спад в слънчевата ради-
ация може да предизвика необичай-
но студени зими в части от Северна 
Америка и Европа, твърдят британски 
учени в ново изследване, цитирано от 
„Ройтерс”. Откритието може да подобри 
дългосрочните прогнози и да помогне 
на много държави да се подготвят за 
зимните бури.
Науката знае, че слънцето премина-
ва през цикли с продължителност 11 
години, по време на които радиацията, 
измерена според слънчевите петна на 
повръхността, достига върхова точка, а 
след това спада. Устоновяването на ясна 
връзка с метеорологичните условия 
обаче се оказва трудно.
„Нашето изследване подтвърждава 
наблюдаваната връзка между слънчева-
та променливост и регионалния климат 
през зимата”, обяснява климатологът 
Сара Инисън от британската метео-
рологична служба, която е водещият 
автор на научната публикация. Екипът й 
проучил данните от последния „слънчев 
минимум” от 2008 до 2010 г. Това беше 
период на необичайно спокойствие на 
слънцето и жестоки зими в САЩ и части 
от Европа, които затвориха редица ле-
тища и навредиха на много компании.
Изследователите са установили, че на-
маляването на ултравиолетовите лъчи 
(UV) от слънцето може да повлияе на вя-
търните течения на голяма височина в 
северното полукълбо, което да подейс-

тва като спусък за по-студени зими.
„Нивата на UV няма да ни покажат какво 
ще бъде времето днес или утре, но те 
дават възможност за по-добри прогно-
зи за зимните условия за месеци и дори 
години напред. Тези прогнози играят 
важна роля в дългосрочната подготовка 
за непредивидени ситуации”, казва Ини-
сън. Британските учени обаче призна-
ват, че са необходими още изследвания. 
Най-голямата несигурност в експери-
мента е фактът, че са използвани данни 
само за няколко години. 

офис консумативи на три етапа. До 
2012 г. 60% от хартията и компютърната 
техника трябва да са са еко, до 2013 г. 
процентът трябва да достигне 80 на сто, 
а през 2014 г. за IT оборудването - 100%, 
а за хартията - 90%.
При офис осветлението заложените 
проценти по години са съответно 80, 90 
и 100%, за климатици - 90, 95, и 100%, и 
за  почистващи продукти и услуги - 30, 
40 и  50%. За възложителите, които са 
публичноправни организации, както и 

за тези от местната администрация це-
лите ще имат препоръчителен характер.
Основни стъпки пред възложителите за 
постигане на екопоръчки са постигане-
то на личен ангажимент, изготвяне на 
реална оценка на досега използваните 
технологии, поставяне на конкретни 
цели, разработване на стратегия за 
използването им, разработване на 
пилотни проекти, методика за обявя-
ването им, възлагането и реалното им 
изпълнение.

Слънчеви	цикли	вероятно	причиняват	
студените	зими	в	САЩ	и	Европа
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Поредната работна среща, в неформална обстановка на служителите на ЕРАТО АД се 
проведе в гр. Копривщица. В Хотел Роден дом на 05.11.2011 г. бяха обсъдени про-
блеми по отношение на провежданата търговска политика на вътрешния и външния 
пазар и работата с контрагентите.Сред основните теми бяха и дискусии за предим-
ствата и перспективите по проект Shutless, както и сервизната политика на фирмата.

Team Building 
Копривщица

събития
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ЦЕНТЪР ЗА БИОМАСА – ТОПЛОЦЕНТЪР
Пазарджик

„ВАЛИСТО”  предлага продажба, монтаж и сервиз на съоръжения
за отопление, слънчеви инсталации, съоръжения на БИОМАСА.
Във фирмата работят отлични специалисти за монтаж и сервиз

на изделия с марката на „ЕРАТО”. В топлоцентъра  обслужват всеки
с компетентност и  усмивка. 

Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” 194,
кръстовището на полицейското училище и Белите брези

работно време: понеделник - петък от 8,30 до 18,00 ч.,
в събота от 9,00 до 13,00 ч.

тел./факс: 034919711, 
GSM: 0886 320163, 0886 320162, 0897 985217

www.toplocenter.com
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ТОПЛО-
&МАСО-
ПРЕНАСЯНЕ

Г. РАИЧКОВ

Материалът в учебника е съобразен с учебните 
програми на дисциплините „Топло- и масопрена-
сяне” и „Интензифициране на топло- и масопре-
носните процеси”, включени в учебните планове 
на специалностите: „Топлотехника”, „Хладилна и 
климатична техника”, „Енергийна ефективност” 
и „Техника за хранителната и биотехнологичната 
промишленост” в Университета по хранителни 
технологии (УХТ) – Пловдив. Той може да бъде 
полезен и за студенти от сродни специалности, 
както и за специалисти, работещи в областта на 
топло- и масообмена.
Предмет на настоящия учебник са физическите 
закономерности на пренасянето на енергия под 
формата на топлина и пренасянето на материя 
(маса или вещество) в обема на телата и между 
тях.
Целта на учебника е да даде на студентите 
възможност да се запознаят със cъвременно-
то разбиране на тези сложни процеси, тяхната 
качествена и количествена оценка. Изложението 
на учебния материал е съобразено преди всичко с 
техническото приложение на знанията и по-спе-
циално с осигуряване на методична и количест-
вена база за оценяване и проектиране на топло- и 
масообменни процеси и апарати.
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Благоевград .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .073 .832962
Благоевград .  .  .  .  .  .  .  .  . 0878 .943141
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 .062064
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 .720987
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .056 .878760
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .052 .510655
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 .198408
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 .419665
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 .909799
В . .Търново . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 .883520
Велинград . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0359 .50510 . . . . . .
Враца .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .092 .654495 .
Габрово .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0896 .755883
Добрич . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .058 .605564 .
Казанлък .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 .566882 . . .
Казанлък .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0431 .65399 . . . . . . . . . . . .
Козлодуй .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0973 .80353 .
Кърджали .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0361 .62080

Монтана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .096 .306003 .
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .034 .919711
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .034 .441814 .
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .034 .445624 . . . . . .
Пирдоп . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .07181 .8848
Плевен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0878 .127030 . . . . . .
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .032 .666999
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .032 .647050 . . . . .
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .032 .960772 . . . . .
Разлог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0887 .708835
Русе . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .082 .828237
Самоков . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0722 .660 .55 . . . . .
Свиленград .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0379 .72181 . . . . . . .
Силистра .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .086 .821681 . . . . .
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .044 .662955
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 .398368
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 .462868
Смолян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0301 .86677 . . . . . . .

София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 .9797016 . . . . . . . .
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 .344392 . . . . .
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 .9733303 . . . . . . . .
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 .651835 . . .
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 .9753200 . . . . . . .
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 .963070
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0887 .645334
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0885 .329431
Ст . .Загора . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .042 .257014
Търговище  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 .339135
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .038 .665553
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .038 .603039
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0886 .740116
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .054 .830980
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0895 .411666
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 .820402
Ямбол . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .046 .669409

сервизен център
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6 броя      -   12 лв. 

УниКредит Булбанк

IBAN:  BG19UNCR76301036099384
BIC: UNCRBGSF

Уважаеми читатели,
Можете да се абонирате за сп. "Топлотехника за бита" за 2011 г. чрез талона за абонамент, изпратен 
на адрес:
гр. Хасково
бул. Съединение 67 "ЕРАТО" АД
тел. 038/ 60 30 33 toplo@erato.bg

ТАЛОН
за абонамент

Хасково 6300
бул. „Съединение” 67

тел.: 038/603033 факс: 038/603010
e-mail: toplo@erato.bg
www.erato.bg

Гл. редактор: Т. Влайковска
tedi2001@gmail.com

техн. редактор: инж. Ст. Йотовски

реклама и абонамент: К. Петкова

ISNN  1310-9405

Издание на ЕРАТО АД


