
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА УСТОЙЧИВА 

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В 

ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА 

КЪЛЪРАШ – СИЛИСТРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  2014г. 

Кметство на Община Кълъраш  

Clean access in Calarasi – Silistra cross border area + MIS-ETC 118 

 



 
 

- 2 - 
 

Съдържане 

1. Въведение .......................................................................................... 4 

1.1. Общи аспекти .................................................................................. 4 

2. Социално – икономически анализ на трансгранична зона Кълъраш – Силистра ............ 7 

2.1. Представяне на Община Кълъраш.................................................................. 7 

2.2. Представяне на Община Силистра ............................................................... 14 

2.3. Статистика на социалната и икономическа ситуация в трансграничния регион ........18 

2.3.1. Общи понятия за социалната и икономическа ситуация .................................. 19 

2.3.2. Идентифициране на нуждите на населението по отношение на градската мобилност, 

чрез социални проучвания ............................................................................... 24 

3. SWOT анализ на трансграничен регион Кълъраш – Силистра ................................. 26 

3.1. SWOT анализ .......................................................................................... 26 

3.2. Заключения ........................................................................................... 32 

4. Стратегия за развитие на устойчива транспортна сиситема в трансграничен регион 

Кълъраш – Силистра ...................................................................................... 33 

4.1. Ефектът от замърсяването от конвенционалните системи за транспорт върху 

промените на климата .................................................................................... 33 

4.2. Европейски цели по отношение на транспорта и възможности за тяхното изпълнение в 

трансграничен регион Кълъраш – Силистра ......................................................... 37 

4.3. Цели на стратегията ................................................................................. 41 

4.4. Предложения за проекти и източници на финансиране ..................................... 41 

4.5. Бъдещи проекти за област Кълъраш ............................................................. 46 

4.6. Предложение за изпълнение на сиситемата, чрез използването на сухопътни превозни 

средства с елекртическо задвижване в общините Кълъраш и Силистра....................... 49 

4.6.1. Първоначална информация ..................................................................... 49 

4.6.2. Технически и икономически сценарий ....................................................... 50 

4.6.3. Препоръчани транспортни средства .......................................................... 54 

4.6.4. Станции за зареждане ............................................................................ 58 

4.7. Анализ на изпълнението на транспортната система с електрически автобуси в окръг 

Кълъраш ..................................................................................................... 62 

4.7.1. Състояние на актуалната транспортна система ............................................. 62 

4.7.2. Примерни варианти и икономически анализ ................................................ 71 

4.8. Анализ на изпълнението на транспортната система с електрически автобуси в община 

Силистра ..................................................................................................... 80 

4.8.1. Състояние на актуалната транспортна система ............................................. 80 

4.8.2. Примерни варианти и икономически анализ ................................................ 82 

4.9. Приложение на речните превозни средства с електрическо задвижване ............... 87 

4.9.1. Електрически лодки – използването им в трансграничния регион ...................... 87 

4.9.2. Общи съображения относно конструкцията и геометрията на понтоните ............. 91 

4.9.3. Предложения свързани с екологичната лодка за превоз на пътници и понтона и 

влиямието им върху речната транспортна система ................................................ 93 

4.9.4. Варианти на речни маршрути ................................................................... 97 

4.10. равни възможности за осигуряване на достъп до обществен транспорт за хора с 

увреждания ................................................................................................ 101 

Библиография ............................................................................................. 107 

 



 
 

- 3 - 
 

Списък на съкращения и абриевиатури 

AЕР – Асоциация на европейските региони  

CFR – Румънски железници 

EU – Европейски съюз 

EUSDR – European Union’s Strategy on Danube Region 

G.U.P. – Генерален устройствен план 

GDP – Брутен вътрешен пеодукт 

ICT – Информационни и комуникационни технологии 

IPI – Индекс на промишленото производство 

ISEA – Институт за силова електроника 

Mtr - мобилността на населението в обществения градски транспорт 

Npop – брой градско население 

OPCOM - Оператор на румънският пазар на електроенергия и газ  

Q – брой превозени пътници 

TFEU - Договор за функционирането на Европейския съюз 

TNO - Нидерландска организация за приложни научни изследвания 

toe – тона петролен еквивалент 

UITP – Международна асоциация на обществения транспорт 

WCED – Световна комисия за околната среда и развитието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 4 - 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Трансграничен регион Кълъраш-Силистра (maps.google.ro) 

1.1. Общи аспекти 

  Съвременният свят е изправен пред една концепция - устойчиво развитие - 

което има две измерения: икономическо и социално. Концепцията е разработена 

под натиска на демографското развитие, но също така и на интензивната 

промишлена експлоатация на ресурси, имайки като резултат непрекъснато 

влошаване на околната среда. 

 Устойчивото развитие изисква запазване качеството на околната среда, но 

се разширява в неговата сложност до качеството на живот, както в икономически 

аспект, така и в социален. 

Най-общото определение за устойчиво развитие е със сигурност дадено от 

Световната Комисия по Околна среда и Развитие (WCED) в доклада "Нашето общо 

бъдеще", известен също като доклад Брунтланд: "Устойчивото развитие е 

развитие, което има за цел да отговаря на нуждите на настоящето, без да 

излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите 

собствени нужди. " 

Постигането на устойчивото развитие се основава на следните принципи: 
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1. Загриженост за справедливост и честност между страните и между 

поколенията; 

2.  Дългосрочната визия върху процеса на развитие;  

3. Връзка между икономиката, обществото и околната среда. 

Следователно, за тази цел, са идентифицирани четири основни ключови цели:  

 мерки за опазване на околната среда, чрез които се позволява 

отделянето на икономическия растеж от отрицателните 

въздействия върху околната среда; 

 справедливост и социално сближаване, като се зачитат основните 

права, културно разнообразие, равните възможности и чрез 

борбата с дискриминацията от всякакъв вид;  

 икономически просперитет, чрез насърчаване на знанията, 

иновациите и конкурентоспособността, за да се гарантират високи 

стандарти на живот и работни места;  

 изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз, чрез 

утвърждаване на принципите и практиките на устойчивото 

развитие в световен мащаб. 

     Европейският съюз е разработил стратегия за устойчиво развитие със следните 

цели: 

1. ограничаване на изменението на климата, разходите и отрицателните 

последици за обществото и околната среда; 

2. предоставяне на транспортна система, която може да отговори на 

икономическите, социалните и екологичните потребности на обществото, като 

същевременно се минимизират нежеланите въздействия върху тях; 

3. насърчаване на устойчиви модели на производство и потребление; 

4. подобряване на управлението и избягване на прекомерната 

експлоатация на природните ресурси, като се запазва стойността на 

екосистемите; 

5. насърчаване на добра система за обществено здравеопазване и 

същевременно да се подобри защитата срещу заплахите за здравето; 

6. насърчаване на солидарността между поколенията и вътре в тях, 

осигуряване на сигурност и повишаване на качеството на живот на гражданите 

като предпоставка за индивидуалното благосъстояние; 

7. активно насърчаване на устойчивото развитие в по-голям мащаб, за 

да се осигури съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС, 

свързани с устойчивото развитие. 
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 Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз има за цел, заедно 

с Лисабонската стратегия за растеж на икономиката и работните места, да 

допринесе за една по-просперираща, по-чиста и по-коректна Европа. За да 

отговарят на изискванията на законодателството на Общността, държавите-членки 

на Европейския съюз трябва да обърнат внимание на концепцията за устойчиво 

развитие във всички проекти и програми, финансирани от структурните фондове, 

за да помогнат за постигането на балансирана европейска, устойчива и новаторска 

икономика. Проектите, които интегрират устойчивото развитие в ранните етапи 

имат допълнителна стойност, както за насърчаващите организации, така и за 

целевите групи и могат да станат примери за добри практики в тази област. 

Значението на този въпрос трябва да бъде признато в разработването на проекти 

сред политиците и през целия период на изпълнение. 

 В разработването на проектите трябва да се разгледат трите измерения на 

концепцията за устойчиво развитие, а именно екологичното, икономическото и 

социалното измерение. 

 Екологичното измерение се отнася за устойчивото потребление и 

производство, опазване и управление на природните ресурси, изменението 

на климата и чистата енергия.  

 Икономическото измерение се отнася до социално-икономическо развитие 

(икономически просперитет) и устойчив транспорт. 

 Социалното измерение цели социалното включване, демографските 

промени и общественото здраве.  

 Ето защо, този документ ще се занимае с всички измерения, определени с 

цел да развиват успешно Съвместна стратегия за земен и речен транспорт за 

развитието на трансграничната зона Кълъраш - Силистра. 

 Района Кълъраш - Силистра се намира на границата между Румъния и 

България и се счита за особено важен за Програмите за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България 2007¬ 2013г. и 2014г. - 2020г. Решението да се 

поддържа този орган в Кълъраш е взето със съвместно съгласие от  румънска и 

българска страна, като следствие от добрите резултати, постигнати от подкрепата, 

предоставена на бенефициентите и капацитета на формални и неформални връзки 

между румънските и българските партньори, въз основа на взаимно уважение, 

разбиране и сътрудничество. 

 Референтния район, за който се разработва стратегията е административния 

и териториалния район на Община Кълъраш от Румъния и Община Силистра от 

България, с площ в радиус от около 30 км около тях. 

 Тъй като целта на проекта е подобряването на достъпността в 

областта на трансграничния район Румъния – България, чрез общо 

подпомагане на енергийно ефективните пътни и речни транспортни 

системи, ще обрнем повече внимание на транспортните системи, както и на 

факторите, които определят тяхното развитие. 
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2. СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА 

КЪЛЪРАШ - СИЛИСТРА 

 2.1. Представяне на община Кълъраш 

 Трансграничния район от румънския бряг е част от окръг Кълъраш (граничен 

регион NUTS III), с обща площ от 508.785 хектара. Средната надморска височина в 

окръга е 46 м. над морското равнище, а основната форма на релефа е равнинен. 

 

 
Карта на окръг Кълъраш (източник: ДЕЛТА 6007) 

 По данни на Националния статистически институт в края на 2011 г. общата 

дължина на пътищата в окръга е 1320 km, от които: 

- 491 km на национални пътища (вкл. автомагистрали и европейски); 

- 104 km европейски пътища;  

- 150 km комунални пътища; 

- 272 km каменни пътища; 

- 185 km неасфалтирани пътища. 

  В края на 2011 г., в окръг Кълъраш са регистрирани около 34.534 леки 

автомобили и 509 автобуси и микробуси. 

 По данни на Националния статистически институт, дължината на 

железопътната мрежа в окръга  е 188 km, със седем гари и 25 спирки. 

  

  Географски граници  

 Град Кълъраш, най-големия град в окръга, се намира в юго-източната част 

на Румъния, на разстояние от 10 км от границата с България, разположена в 

пресичането на паралел 44°12' северна ширина и на меридиан 27°21' източна 

дължина, на левия бряг на ръкава Борчеа на река Дунав, на 130 км от Букурещ, 

140 км от Констанца и на 25 км от Автомагистрала Соарелуи А2. Градът се намира в 

равнинна местност, включваща Бъръганул, Къмпиа Власией и Дунавската равнина. 
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Кълъраш е речно пристанище с перспективи за развитие в речния и земния трафик 

към Централна Европа и Балканския полуостров. Речния средногодишен трафик на 

стоки е: 219.000 тона зърно, дърва за огрев, сурови минерални продукти (каменна 

кариера, чакъл, гипс, сяра, глина, креда, сол и т.н.), машини и транспортно 

оборудване, а трафика е средно от 275 кораба годишно (според проучване, 

проведено от SC Delta 6007 SRL). 

  

 Климат 

 Като цяло, района, в който се намира град Кълъраш принадлежи към 

континентална климатична зона, по-малко умерен в сравнение с други региони на 

Румъния, със студени зими и горещи лета. Средната годишна температура е 11,2 

°C (през юли средната температура се колебае около 23 °С, а през януари  -3 °C ). 

Най-ниската температура, записана в Кълъраш датира от 8 Януари 1938 г., когато 

са били -30 °С, а най-високите  41.4 °C на 10 август 1951 г. Специализираните 

изчисления показват, че Кълъраш ползва висок калоричен потенциал, чиято 

стойност достига до 125 ккал / cm² (според проучване, проведено от SC Delta 6007 

SRL). 

 Районът, където се намира градът е под влияние на ветровете от 

североизток (Кривакул), от югоизток (Ауструл) и на южните (Бълтърецул). 

Студените ветрове увеличават студа в зимните месеци, а сухите (особено Ауструл) 

засилват топлината и сухотата на лятото. Що се отнася до честотата и 

интензивността на ветровете, метеорологичната станция в Кълъраш регистрира 

максимални стойности през април (в западна посока) и ноември (на север). 

  

 Исторически преглед 

 В референтния регион са открити археологически доказателства, 

удостоверяващи наличието на цивилизации още от неолита, много напреднали за 

онова време, V и IV хилядолетие пр.Хр. Цивилизациите като Hamangia, Боян, Черна 

вода, Coslogeni или Гумелница (бронзовата епоха) са получили значително 

развитие по тези земи, условията за местообитания са изключителни. 

 Историята отбелязва, че в този регион е стигнал и първият водач гет на 

Дромихете. Той реализира голям племенен съюз във влашките равнини, по 

бреговете на река Арджеш, със столица Хелис, все още нелокализирана. В 300 

година преди Христа, Дромихете  е победил Лизимах, бивш генерал на Александър 

Македонски, а след това, през 292 г. пр. Хр., неговият син Агатокъл. 
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   Статуя на Дромихете, Централен Парк Кълъраш (източник: DELTA 6007) 

 

 След етапа на Македонската Империя, следват римляните - първи имащи 

контакти с римляните са речните гети на Дунав. Епохата преди феодализма и 

ранния феодализъм  носят отпечатъка на римско-византийската култура, чрез 

крепостите построени на река Дунав, от които подчертаваме изключителния 

принос на византийската крепост Вицина, построена на остров Пъкуюл луй Соаре. 

Столицата на региона на север от Дунав, Вичина се превръща в много силен 

политически, търговски и духовен център през X-XIIIвек. През XII век, Вичина е 

била център на преддържавна дунавска формация, като цяло, на територията на 

днешния окръг Кълъраш. 

 Първият митрополит на Румънската държава е бил Хиацинт от Вичина. 

Руините на този град-столица са 10 км югоизточно от Кълъраш. 

 Първият документ, удостоверяващ населените места в този район датира от 

23-ти март 1482 г., документ, чрез който манастира Спанцов става собственост на 

княз Басараб младши, в селото със същото име. Друг писмен документ, който е 

запазен и може да се счита за удостоверяващ документ на днешната Община 

Кълъраш е с дата от 1-ви юни 1541 г., чрез който принц Раду Паисий отстъпва  

собствеността на селото Кръчени на шатрата Борчеа, днешен квартал Мъгурени. 

Ликирещул, село, което е създадено първоначално на мястото на днешния център 

на Кълъраш, е удостоврено за първи път през 1630 г. от принц Леон Томша Вода.  

От 1699г става капитанството от периферията на  Румънската държава, заедно с 

установяването на знамето на Кълъраш от княз Константин Брънковеану. В 

австрийската карта от 1791 г. се споменава за първи път в света името на 

Кълъраш, вместо Ликирещи. От април 1833 г. (когато има само 866 жители) до 

края на април 1952 г., Кълъраш е столица на окръг Яломица, и е повишен в град. 

От септември 1852 г. градът получава името на принц Щирбей, името, с което го 

откриваме до 1881 г., променяйки го след това в сегашното име Кълъраш и заедно 

със създаването на окръг Кълъраш през 1981 г., се превръща в негов областен 

град. 
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 Градско развитие 

 Когато придобива независимост и освобождение от Ефория Спиталулуи 

Колцеа (1852г.), град Кълъраш е имал разработен през 1851 г. план за развитие, 

съставен от инженер Скарлат Попович. Кълъраш е и пристанище в ръкава Борчеа, 

но е със слабо представена индустрия, развива се като търговски център и се 

смята за един град с потенциал за развитие. 

 Градът се развива на базата на първоначалния градоустройствен план, без 

дългосрочна визия по отношение на икономическото и социално развитие на 

общината. Изграждането на индустриални цели с големи капацитети през 1960-

1975 г., превръщат града в индустриален център и се очертава необходимостта от 

изграждане на жилища за работната сила, привлечена от селските райони на 

собствения окръг, както и от други окръзи. 

 

 

Общ градски план Кълъраш (източник: DELTA 6007) 

 

 Анализирайки общия градоустройствен план се констатира, че активността в 

промишлеността се концентрира, както следва: 

 - В северозападния район - бившата индустриална платформа Сидерка, по 

която сега работят много предприятия, като например: Предприятието за 

производство на стъкло Saint Gobain GLASS  Румъния и Мартифер Конструкции 

ООД. 

 - в югоизточния регион на града – се намира на пречиствателна станция и 

третиране на водата и Промишлената Платформа GIMART Import - Export.  

 След революцията от 1989 г., спадът в промишлените дейности, довежда до 

съществени промени в структурата и броя на местното население, намалява 
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нивото на събраните местни данъци, ограничава способността на местните власти 

да се намесват в управлението на инфраструктурата на града. 

  В непосредствена близост до града, са Чиокънещи (Ciocanesti), Куза Водъ 

(Cuza Voda), Моделу (Modelu) и Росеци (Roseţi). Общият брой на населението в 

областта е 88.025 души (според проучване, проведено от DELTA 6007).  

 

Данни от преброяването през 2011 г. 

 Стабилно 

население 

(лица) 

 Домове на 

населението 

 Сгради с 

жилища  

Община Кълъраш  65.181  21.546  7.806 

Чиокънещи  4.105  1.544  1.891 

Куза Водъ  3.836  1.400  1.881 

Моделу  9.098  2.573  2.684 

Росеци  5.805  1.608  1.662 

 

 

 Транспортни системи 

 Община Кълъраш е в коридор VII (път по река Дунав) на пан-европейски 

транспотрен коридор и на 25 км от IV Пан-европейски транспортен коридор, като е 

едно от румънските населени места, които могат да се възползват от предимствата 

на два транспортни коридора с европейско значение. 

 

 

 

 

 

 

Паневропейски коридори 

(Източник:http://infrastructure.bg/show.php?storyid=1912544) 
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 Построяването на магистрала А2 и железопътната мрежа Букурещ - 

Констанца улесняват достъпа на промишлени стоки от/до пристанището на 

Констанца, най-важното пристанище в Румъния.  

 

 
Магистрала A2, Дражна, на 27 km от Кълъраш (източник: архив DELTA 6007) 

 

 Кълъраш граничи със Слобозиа (44км), Fetesti (48км) и Олтеница (76км). 

Разположен на брега на Борчеа, позволява директен достъп до транспортния речен 

път на река Дунав. 

 Близостта до град Силистра (Република България), създава с времето 

търговски, културни и туристически връзки, които изискват развитието на линии за 

речен транспорт.  

 Във вътрешността на града, пътната мрежа е подредена в правоъгълна 

форма, в продължение на националния път DN3 Букурещ-Кълъраш-Констанца. 

Общата дължина на градските пътища е 150 км, от които 123 km са модернизирани 

пътища, което представлява 82% от общия брой.  

 Достъпът до Кълъраш се осъществява по DN 3 по посока на Букурещ - 

Лехлиу, DN 3 B от посока Фетщи и DN 21 от посока Слобозия A2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Влизане е Кълъраш от DN3 (източник: DELTA 6007) 

  

 Тежкият локален транспорт се извършва по местните пътища, които  се 

стремят да избегнат центъра на града, най трудната ситуация е по DN 3 от 

Букурещ, през вътрешната част на Стоманения комбинат от Кичу (Chiciu), с изходи 

в централната част по улица „Ероилор“ по  DN 21 към Слобозиа и DN 3Б към 

Фетещи. 
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От 2007 г. насам се наблюдава постоянно нарастване на транзитния трафик 

между България и Румъния през  Кичу (Chiciu), преминаването на река Дунав, а 

след това на контролно-пропускателен пункт на границата Остров - Силистра. В 

допълнение към местния граничен трафик (хора и автомобили), значително се е 

увеличил и тежкия трафик (товарен), който предполага отклоняване и заобикаляне 

на град Кълъраш. 

Гранично-пропускателния пункт от Остров регистрира стойности на трафик, според 

статистиката INS, от над 50,000 автомобила годишно и над 1 милион души. 

Тъй като град Кълъраш съсредоточава повечето индустриални цели в зоната, а 

оттам и съществуващите работни места, много хора в съседните села Росеци, 

Моделу, Гръдищеа, Куза Водъ извършват ежедневно пътуване с транспортни 

средства по DN31, DN3 и DN3B. 

 При железопътния транспорт, след 1989 г. се наблюдава постоянен спад, 

като в момента пътнически влакове са рядкост. 

 Речния транспорт на хора и стоки е слабо развит. По ръкава Борчеа и по 

река Дунав се регистрира нередовен транспорт с частни плавания за развлечения.  

При пресечната точка Кичу (на 10 км от Кълъраш) се организира редовно 

транспорт за пресичане на реката от вида RO - RO, който функционира 14-18 часа 

на ден. 

 Кълъраш е пристанище на река Дунав (ръкав Борчеа) с минимални 

съоръжения за товаро - разтоварване. 

Пристанищна зона Кълъраш (източник: DELTA 6007) 
 



 
 

- 14 - 
 

 

 2.2. Представяне на община Силистра  

 Трансграничния регион на българския бряг е част от област Силистра (NUTS 

III), където се намира град Силистра – областен град. Граничи с областите Добрич, 

Шумен, Разград и Русе. 

 Според проучването, изготвено от SC DELTA 6007 SRL, района е с обща площ 

от 284,628.5 хектара. Средната надморска височина на района е 65 метра над 

морското равнище, с преобладаваща равнинна форма на релефа. 

 

Силистренски регион (източник: www.silistra.bg) 

 

 Пътно-транспортната инфраструктура в региона е измерена 1568.20 км. 

Районът регистрира приблизително 44 000 коли, значително повече, отколкото в 

Кълъраш, в съотношение с броя на населението, понеже по-ниските данъци, 

събирани от българските власти, благоприятстват регистрацията на автомобили в 

Силистра. Само през 2011 г. е имало 12 000 коли, чиито собственици са  румънци 

от окръзите Кълъраш и Силистра, но и не само оттам (според проучване, 

проведено от SC DELTA 6007 SRL). 

 Търговско и туристическо пристанище на Дунав, град Силистра се намира в 

североизточната част на България, на десния бряг на река Дунав, на височина от 

20 метра над морското равнище и на 12 км от Кълъраш. Градът е разположен на 

пресичането на паралел 44°7' северна ширина и на меридиана 27°16' източна 

дължина. 

 Площта на града е приблизително 27 км2, а заедно с 18 крайградски общини 

и села,  заема площ от 516 km2.  

http://www.silistra.bg/
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Град Силистра (източник: DELTA 6007) 

 Климатът е умерено-континентален, тази област се характеризира с горещо 

лято, ранна пролет и сурови зими. Абсолютната минимална температурата е -32 

градуса, а максималната 40,4 градуса. Средната годишна температура е 11,6 

градуса. Регистрираните средни количества на валежите са 547 mm/m2. Снеговите 

валежи продължават 50-60 дни. Преобладаващите ветрове са от Ю-З. Дните с 

мъгла са средно с 26 годишно (според статистиката от проучвания на SC DELTA 

6007 SRL). 

 

 Исторически преглед 

 Силистра, с древното име Дуросторум (Дръстър) е основана през 106 г. пр. 

Хр., когато по заповед на император Траян, града става домакин на една от 

елитните единици на Римската империя - Легиона XI Клавдий. 

Между вековете II и VI, Дуросторум е напреднало укрепление за империята срещу 

варварите от Долен Дунав. Дуросторум се утвърждава като център на римската 

провинция Мизия и тук е роден Флавий Аеций - патриций и консул. Между 303 г. и 

307г. християнската религия идентифицира 12 важни свети мъченици на 

християнството в българските земи, включително Дасий, римски войник и  

Емилиян-местен. 

 По време на Първата българска държава периода 896-897 г., при хан 

Омуртаг в Дръстър е построена резиденция на българските царе, тук е живял дори 

Цар Симеон Велики. 
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Град Силистра, останки от вековете II-III (източник: DELTA 6007) 

 

 По време на Второто българско царство, е построена Митрополийската 

Катедралата Дръстър и резиденция на управителите. След турското завоевание 

(1388 г. и края на 1416 г.), градът става столица на големия санджак, който 

обхваща цяла Добруджа, Бесарабия и Източна България. 

 В историята на Силистра са споменати тежки боеве в руско-турските войни 
от края на XVІІІ век и от първата половина на ХIХ век. След Руско - турската  война 
1877 – 1878 г., буржоазията на града прави първите стъпки в развитието на 
индустрията, банковото дело и търговията. В края на век, градът има няколко 
фабрики и цехове за щавене на кожи, производството на сапун, за напитки, 
бижутерийни магазини, хотели и др. 
 В периода 1919 – 1940 г., Силистра е била под румънска администрация, а 

през септември 1940 г., Силистра е върната на България.  

 

 Градско развитие  

 Населението на град Силистра е 35.230 жители (януари 2012 г.) и ако 

добавим населението на крайградските общини и села, е 50 780 души. Един 

процент от 69.38% на местното население живее в града, а останалата част в 

селата, недалеч от него. От демографска гледна точка, населението в Силистра се 

намира в процес на спад, в сравнение с 1985 г., когато населението е било 70.537 

жители. След анализиране на статистическите данни за възрастовата структура на 

населението, предоставена от SC DELTA 6007 SRL, се констатира силно застаряване 

на населението. 
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Град Силистра (източник: www.silistra.bg) 

 

 Транспортни системи 

 Силистра се намира точно на Пан - европейски коридор VII, който 

припокрива Дунав, от Виена до вливането в Черно море. 

Силистра се намира на разстояние от 119 км от град Русе, на 141 км от град Варна 

и на 431 km от столицата София. Близостта до град Кълъраш (12 км) прави опит с 

течение на времето да се установят постоянни транспортни линии - земни или 

речни. 

 Общинската пътна мрежа е приблизително 140 км (според проучване, 

проведено от SC DELTA 6007 SRL). 

 Сухопътния достъп в Силистра се извършва през Румъния от НП 3, гранично-

пропускателен пункт Остров, който се намира в покрайнините на Силистра; от Русе 

по НП 21, от Дулово по НП 7 и от посока Варна -  Добрич по НП 71. Преди около 4 

години, се завърши околовръстния път на Силистра, който поема голяма част от 

трафика на тежкотоварни автомобили, които регистрират стабилен растеж, 

особено след 2007 г.. 

 Железопътният транспорт е в упадък и в град Силистра.  

 Водния транспорт регистрира постоянен растеж, много от източните 

български износители (включително Варна) са готови за превоз на товари по река 

Дунав до Германия. В пристанището има съоръжения за товарене и разтоварване 

на контейнери и зърно. 

 Повече от 10 години в Силистра работи Хотел Дръстър, на брега на река 

Дунав. Частните инвеститори се опитват да се възползват от сетълмента на брега, 

като през май 2008 г. бе завършено изграждането на частно пристанище на река 

Дунав, с възможност за симултанно закотвяне на три пътнически кораба, с 

дължина около 200 метра, а също и сектор за 80 яхти и една хеликоптерна 

площадка. 

http://www.silistra.bg/
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 Силистра е в най-северния край на вътрешен транспортен коридор № 5 
(Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово), и е най-краткият път за превоз на товари и 
пътници до и от Турция, съответно Близкия изток. 
 В село Полковник Ламбриново, на 13 км югозападно от Силистра, се намира 

затвореното летище, което е обслужвало пътнически и товарни самолети. 

  
Община Силистра – летище – административна сграда, контролна кула и 

писта (източник: blog.silistra.bg) 

 

 Не е далеч от него, на пътя E71 Силистра – Добрич, се намира летище Ребус, 

което осигурява полети за селското стопанство, развлекателни полети, скачане с 

парашут,  уроци по пилотиране на самолети и AN-2. 

 

 2.3. Статистика на социалната и икономическата ситуация в 

трансграничния регион 
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 2.3.1. Общи понятия за социалната и икономическата ситуация 

 Стратегическия проект "Състояние и оценка на социално-икономическото 

развитие на румънско-българския трансграничен регион за периода 2009-2015 

г.", проект, който е изпълняван с финансиране по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., проведе социологическо 

проучване, за да се осигури по-ясна картина на социално –икономическите условия 

и развойната дейност в областта на трансграничния регион Румъния - България. 

 В резултатите от изследванията, извършени относно достъпа до 
трансграничната област, най-голямо внимание се отделя на околната среда, 
пътната инфраструктура и водния транспорт. Повечето проучени от 
изследователите документи се отнасят за дейностите, които  вероятно могат да 
намалят замърсяването на околната среда (отпадъци, канализации, битови 
отпадъци в градовете) и рисковете от природни бедствия. 
 По отношение на околната среда, доминиращата тема е река Дунав, смятана 

за "центъра на действията на замърсяване". Допълнително внимание се отделя на 

опазването на биологичното разнообразие, защитени природни зони, управление 

на отпадъци в градските и селските райони. 

 За отбелязване е, че не са налице твърдения или специални акценти върху 

възобновяемите енергийни източници като ключови фактори в опазването на 

околната среда. Повечето от действията в областта на енергийната ефективност се 

отнасят до възстановяването на сгради. Има много малко позовавания към 

проблемите на околната среда по отношение на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми енергийни източници. В резултат на това "е 

необходимо да се предприемат конкретни мерки в тази област, не само в 

граничните райони, а и на национално ниво и в двете страни, за да се осигури 

по-добър подход в близко бъдеще." 

 „От гледна точка на туризма, се забелязва ниско концентриране в 

проучваните документите, въпреки факта, че преди влизане в Румъния, Дунав е 

много атрактивна туристическа дестинация. Това е голямо предизвикателство за 

близкото бъдеще да се стимулира туризма в граничните райони като ключов 

фактор за следкризисно възстановяване на икономиката, като се вземе предвид 

туристическия потенциал на зоната."  

1. Понеже динамиката на даден регион се управлява от дейностите на 

търговските фирми, работещи в областта, в случая гореспоменатите 

проучвания, очертано е възприемането на тези фирми от различни области 

на собствена дейност. Посочват се: 

- за 33% от румънските мениджъри, качеството на транспортната 

инфраструктура в страната до голяма степен ограничава развитието на 

техния бизнес (по шестобалната система от 1 до 6, избират стойности на 5 и 

6). За българската част на региона, 45% от мениджърите имат становища, 

противоречащи на тези на румънците. 
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- в румънската зона, 55% от мениджърите са недоволни от качеството на 

транспортната инфраструктура в техните райони; в българската същия 

процент от мениджърите (55%) са доволни.  

- планирани са и адекватно финансирани - поддържане и развитие на 

транспортната инфраструктура (57% от Румъния и 73% в България,). 

- отбелязва се, че 38% от румънските мениджъри, но и български, считат за 

целесъобразна и ефективна енергийна инфраструктура в техните населени 

места.  

Друго статистическо изследване на същия проект изтъква следните резултати:  

Инфраструктурните проблеми засягат  

обществения живот в трансграничния район  
Румъния България 

Улично осветление:   

- в голяма степен 15,7 13,5 

- в малка степен 44,7 22,3 

- изобщо 35,8 64,1 

Липса на модернизирани пътища   

- в голяма степен 32,5 33,1 

- в малка степен 39,0 31,5 

- изобщо 25,3 35,3 

Липса на обществени средства за транспорт    

- в голяма степен 12,4 14,4 

- в малка степен 33,7 18,0 

- изобщо 44,7 65,9 

 

2. Динамиката на румънско-българските гранични отношения нараства; 

Въпреки това, стойностите са по-ниски на:  

- румънски граждани, които никога не са посетили България над 75%; 

- български граждани, които никога не са посетили Румъния над 48%; 

Причина за посещенията: 

Румънци 

прекарване на свободно 

време 

61,10 % 

покупки 53,00 % 

Българи 

прекарване на свободно 

време 

54,00  % 

покупки 10,70 % 

бизнес 13,50 % 
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3. Процентът на безработица надхвърля националните нива - в Кълъраш 

13,5%, а в Силистра 15%.  

4. Средната брутна заплата в трансграничния регион Румъния-България са 

най-ниските -  324 евро за за окръг Кълъраш и 247 евро за Силистра.  

5. Брутното вътрешно потребление на енергия е спаднало за 

трансграничната зона, главно в резултат на световната икономическа криза; 

не са установени точни данни за Кълъраш - Силистра. 

6. На държавано ниво, се наблюдава спад във въглеродната интензивност в 

потреблението на енергия: в Румъния под 600 т/млн. Леи, а в България под 

400 тона/млн. лв.  

7. От статистическа гледна точка, класифицирането в зависимост от 

консумацията на електроенергия, се извършва както следва:  

 

2010      мерна единица тпе = тон петролен еквивалент  

 ОБЩО РУМЪНИЯ 

22.739 хил. жители 

ОБЩО БЪЛГАРИЯ  

8.691 хил. жители 

Население 8.124  

Промишленост 7.020 2.531 

Транспорт 5.107 64 

Земеделие 391 184 

Други сектори 2.097 2.727 

Строителство  64 

                                                    

8. Процента на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия на национално равнище постоянно се увеличава,  

като за 2012 г. заема 22% в Румъния и 13% в България. Целта за 2020 г., за 

Румъния е да има дял от 24%. Върхът е достигнат през 2010 г., когато 

Румъния имаше пазарен дял от близо 23% на възобновяемите енергийни 

източници в общото потребление на енергия, а след това спада до 21,4% 

през 2011 г.  

„На 30 септември 2013 г. в Румъния, капацитета за производствена 

мощност от възобновяеми източници на енергия е общо 3393 MW, както 

следва: вятърни турбини от 2307 MW, фотоволтаични панели - 553 MW, 

малки водноелектрически централи - 480 MW и проекти върху биомаса -  

53 MW ", показват данните от Транселектрика.  

Процентът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия е един от ключовите индикатори на стратегията 
Европа 2020. Целта за 27-те държави от ЕС  за 2020 г. е 20% от използването 
на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 
енергия (Евростат). 
От 2014 г. румънската държава ще намали схемата за подпомагане на 

инвеститорите в проектите за зелена енергия. Собствениците на вятърни и 
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соларни паркове ще запазят броя на зелените сертификати, предвидени от 

съществуващата правна рамка.  

Намалението е необходимо, "защото дяла на възобновяемите енергийни 

източници в крайното потребление на електроенергия за първите 

четири месеца на 2013 г. е 39.4% в сравнение с поетата цел от Румъния 

през 2020 г.- 38%" (www.economica.net) 

9. Степента на енергийна независимост на Румъния е 79% (2013 г.), на трето 

място между страните от ЕС, след Дания и Естония, средната стойност за 

Европа е 46%. За България този показател е 63%. 

10. Инсталираната мощност на глава от населението в Румъния е около 980 

W, докато в България достига до над 1350 W. 

11. Както в Румъния, така и в България, обществения транспорт има най-

голям дял в показателя "брой пътници в обществения транспорт", който също 

е намалял стабилно през последните 5 години, с процент от 5-7% година. 

Водния транспорт в България е по-висок, отколкото в Румъния, през 2010 г. 

са регистрирани 166.000 пътници, в сравнение със 106.400 в Румъния. 

Честотата на обществените пътища в края на 2010 г. (обикновена дължина 

на транспортните линии - км на 100 кв.км територия) в Кълъраш 26 (RO 34,6) 

и 17,8 за Силистра (BG 24). Броя на регистрираните превозни средства в 

движение (според проучване, проведено от SC DELTA 6007 SRL): 

 

 

 Кълъраш Силистра 

Брой на превозни средства регистрирани в 

движение 

42.025 56.250 

Брой на превозни средства за пътнически 

транспорт 

35.800  

Брой на превозни средства за пътнически 

транспорт 

6.225  

  

 

12. Средния разход на газ е 161мк за Кълъраш, а за Силистра именно в този 

период се извършват действия, за да се въведат газови мрежи.  

13. Брутния вътрешен продукт за окръг Кълъраш е само 56% от стойността на 

брутния вътрешен продукт за глава от населението на национално ниво. В 

българския регион БВП на глава от населението е под средното за страната. 

 Трансграничната зона Кълъраш - Силистра има слабо развита 

инфраструктура и затова инвестициите в развитието и поддържането на 

транспортната и комуникационна инфраструктура ще даде сериозен тласък за 

съживяване не само на двете общини, но и за целия трансграничен район.  

 

http://www.economica.net/
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 Промишлена и търговска статистика в окръг Кълъраш 

 Индекса на промишленото производство (ИПП) измерва развитието на 

промишлените дейности, като резултати от един период в друг и е индекс за 

обема. Стойностите на индексите на промишленото производство (ИПП), 

представени по-долу са били предоставени през последните статистически 

бюлетини INS: 

 

Индекси на промишленото производство – брутна серия 

 

Съответен месец от предходната година = 100 
31.X.2013 

в 

сравнение  

31.X.2012 

2012  [%] 2013  [%] 

окт. ноем. дек. ян. фев. мар. апр. май юн. юл. авг. сеп. окт. 

Общо 

окр. 
83,0 101,1 105,9 109,6 108,5 81,6 129,3 100,3 90,7 90,7 109,2 113,7 101,8 102,6 

 

  Международната търговия допринася значително за икономическия растеж 

на региона. Подобряването и модернизирането на транспортните системи са 

предназначени да подкрепят и вътрешните/външните търговски дейности. 

Международните търговски статистики се определят, чрез сумиране на данни от 

ИНТРАСТАТ и ЕКСТРАСТАТ: 

- системата ИНТРАСТАТ за търговия в ЕС, включително търговията със стоки 

между Румъния и други страни-членки на Европейския съюз;  

- ЕКСТРАСТАТ системата е за търговия в страни извън Европейския съюз, 

включително търговията със стоки между Румъния и държави, които не са членки 

на Европейския съюз  

 

Международна търговия на стоки  

 

 

2012 1)   [хиляди евро] 2013  [хиляди евро] 

авг. септ. окт. ноемв. дек. ян.2) фев.2) мар.2) апр.2) май2) юни2) юли2) авг.3) 
1.I- 31 

.VIII3) 

Общо 

износи 

FOB 

27555 35940 36095 40294 25738 25597 25601 34145 29898 28485 31830 46819 41297 263671 

Общо 

внос CIF 
16622 16024 14562 14925 14659 11160 12005 21498 19385 21761 17689 23867 25616 152981 

Салдо 

FOB/CIF 
10933 19916 21533 25369 11079 14437 13596 12647 10513 6724 14141 22952 15681 110690 

1) Полукрайни на данни; 2) Ревизирани данни; 3) Временни данни. 

(Данни, предоставени от най-новите статистически бюлетини INS). 
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 2.3.2. Идентифициране на нуждите на населението по отношение на 

градската мобилност, чрез социални проучвания 

 При разработването на стратегия за развитието на транспорта в градска 

общност, е необходимо и участие на гражданите, което е от съществено значение. 

Също така, мненията и желанията на гражданите трябва да бъдат включени в 

рамките на целите на стратегията. Изследването на Социологическото проучване 

разработи референтен проект в познаването на мнението на гражданите, 

фокусирани върху транспортни системи в Кълъраш, както и различни аспекти от 

живота на града. По отношение на транспорта и мобилността на гражданите, бяха 

направени опити, чрез въпроси, да се разбере, възприемането на жителите по този 

въпрос, трябват и становища, които генерират възможности за оптимизиране на 

решения за транспорта, в тясно сътрудничество в съответствие с тенденциите, 

отчетени в международната арена сцена. 

 Проучването се състои от 312 души, с допустима грешка по-малко от 5%, от 

хора на възраст над 18 г., проучването е въз основа на преброяване на 

населението. Събирането на данните и интерпретацията е направена по 

настоящата практика на провеждане на изследванията. 

 

 Много 

малко/изоб

що 

Малко Достатъчн

о много 

Много Не 

знам 

Не 

отговар

ям 

Занимават ли 

се местните 

власти с 

проекти за 

развитие на 

местната 

общност?  

29 50 11 5 3 2 

 Доволни ли 

сте от 

качеството на 

транспортнит

е пътнически 

услуги?  

26 27 35 2 8 2 

Степен на 

удовлетворен

ост от 

междуградски

я транспорт  

30 18 35 8 6 3 

Удовлетворен

ост от 

19 30 14 2 32 3 
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трансграничн

ия транспорт 

(за Силистра) 

Смятате ли, 

че местните и 

областните 

власти 

участват в 

подобряванет

о на 

транспортнит

е системи?  

21 36 6 2 33 2 

Що се отнася 

до цената на 

пътуването, 

мненията на 

анкетираните 

относно 

цената на 

билета 

Много 

ниска/ниск

а 2 

нормална 8 Висока 36 Много 

висока 

29 

25 0 

Транспортнат

а  система за 

пътници 

(градска, 

крайградска, 

гранична) 

трябва ли да 

бъде 

модернизиран

а?  

Не  

1 

В малка 

степен 

10 

В голяма 

степен  

40 

Сменени 

47 

1 1 

С какви 

превозни 

средства 

пътувате до 

работата? 

Автобус  

       31 

Mикробус  

13  

Личен 

автомобил

32 

Автомоб

ил на 

приятел

12 

Пеша 

11 

Не ходя 

на 

работа 1 

 Какви 

транспортни 

средства 

използвате, 

за да отидете 

и да 

прекарате 

Автобус 6 

Влак 5 

Моторна 

лодка/греб

на лодка  

21 

Личен 

автомобил

48 

Самолет 

6 

Пеш4 2 
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свободното си 

време?  

Съгласни ли 

сте с 

използването 

на горива от 

категорията 

"чиста 

енергия"?  

Да, твърде 

много 

53 

Много  17 да, 

смесено 

11 

Не съм 

съгласен

5 

14 0 

Колко  често 

използвате 

обществения 

транспорт?  

Повече 

пъти на ден 

42 

Веднъж на 

ден 43 

Седмично 

l 7 

месечно 

4 

По-

рядко

4 

3 

 

 Заключения от проучването 

 Обществените органи трябва да се ангажират по-силно в развитието на 

обществения транспорт и устойчивото развитие на града. Качеството на 

транспортните услуги следва да се подобри (мобилност на населението, 

интермобилност, както в градските среди, така и в междуградските). 

Необходимостта от повишаване на интереса за модернизация на обществения 

транспорт, развитие на парковете за превозни средства, развитие на ниша в 

обществения транспорт за туристическите дейности. 

Интермодалността на водния, автомобилния и железопътния транспорт, 

използването на предимствата, които има град Кълъраш поради позиционирането в 

близост до транспортните коридори IV и VII, са основните точки, които ще 

гарантират успешното изпълнение на съвместната стратегия за сухопътен и речен 

транспорт, насочена към развитието на трансграничния регион Кълъраш-Силистра. 

 

 3. SWOT АНАЛИЗ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН КЪЛЪРАШ – СИЛИСТРА 

 3.1.  SWOT анализ 

 

Силни точки (Strengths) Слаби точки (Weaknesses) 

ГЕОГРАФСКА ПОЗИЦИЯ 

Местоположение  на зоната около два 

паневропейски транспортни коридори 

(VII и IV) 

Слабо развита инфраструктура от 

българска страна  

Принадлежността към " Еврорегион 

Долен Дунав ", одобрен от Асоциацията 

на европейските региони (AER)  

Загубване на работния интерес,за да 

се получи достъп до европейски 

финансирания  
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Пряк достъп по река до страните от ЕС 

чрез наличието на  река Дунав в 

референтната зона 

По-слабо развит сектор на 

вътрешноводния транспорт в 

румънската страна на трансграничния 

регион   

Замръзяванията могат да блокират 

дейността на корабоплаването по река 

Дунав и Борчеа  

Зоната е застрашена от виелици  

поради наличието на силни ветрове 

през зимата 

Районът се намира в непосредствена 

близост до Букурещ (130 км), Констанца 

(140 км) и Варна (140 км)  

 

Пътно-транспортната инфраструктура 

се нуждае от модернизация  

Наличието на всички начини на 

комуникации - железопътни, 

автомобилни, речни и въздушни връзки  

Намаляване на железопътния 

транспорт  

Липсата на летище в Кълъраш  

Природните условия са благоприятни за 

живеене и за социално-икономическо 

развитие 

Честотата на засушавания и горещи 

дни с температури (46.1 тропически 

дни) - но които могат да бъдат 

използвани за слънчева енергия  

НАСЕЛЕНИЕ 

Висока степен на етническа, социална и 

културна толерантност  

Ниско ниво на социални конфликти 

между общностите  

? 

? 

Евтина и достъпна работна ръка Остър дефицит при работните места  

Ниски нива на доход при населението 

Трудовата миграция към Западна 

Европа  

Относително висока степен на обучение 

на хората активни на пазара на труда  

Тенденция на застаряване на 

населението  
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Негативни демографски тенденции: 

отрицателен естествен прираст, 

миграционните процеси се усилват  

КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА И ТРАНСПОРТ 

Съществуването на различни мрежи за 

превози на хора и товари: автомобилни, 

железопътни, речни и въздушни 

(утилитарни)  

Липсата на стратегия за развитие на 

транспорта в трансграничната зона 

Лошо техническо състояние на 

пътищата, както в Кълъраш, така и в 

Силистра  

Липса на велосипедни алеи  

Редовни железопътни маршрути, които 

свързват градовете и останалите части 

на региона и извън него. 

Относително ниска цена на пътуване с 

влак 

Намаляване на броя на пътниците, 

пътуващи с влак  

Относително дълги железопътни 

пътувания с влака, в сравнение  с 

пътните  

Намалена честота на заминаване/ 

пристигане на пътнически влакове.  

Редовни пътни маршрути, които 

осъществяват връзката на Кълъраш с 

град Слобозия, Констанца, Браила, 

Бузъу, Галац и Букурещ, а на Община 

Силистра с Добрич, Варна, Дулово, Русе, 

София 

 

Относително висока цена на билета за 

пътния транспорт   

Нисък териториален обхват на 

обществения транспорт в двете 

общини  

Общо замърсяване с изкопаеми горива 

от двигатели  

Редовни маршрути с автобуси в чужбина 

в страни от ЕС. 

Улесняване на миграционните процеси 

за работната ръка 

Увеличаване на броя на таксиметровите 

оператори  в Кълъраш и Силистра. 

Стари транспортни бази за 

операторите на градски обществен 

транспорт  (Силистра)  

Малък брой на транспортните 

оператори  

Липса на паркинги и гаражи   
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Съществуването на околовръстни пътища Липса на скоростни  пътища 

Съществуването на речни пристанища 

оборудвани с корабни места, места за  

съхранение и места за закотвяне 

Недостатъчно развит речен транспорт 

на хора и стоки недоразвити 

 

Борчеа изисква периодични драгажни 

дейности, които са свързани със 

значителни разходи   

Съществуването на промишлен канал 

Сидерка - Дунав, преминаван по мост, 

свързващ град Кълъраш с пропускателен 

пункт на Дунав от Кичиу-Остров до 

Силистра.  

Каналът изисква скъпоструваща 

модернизация  

Правния сложен режим на канала не 

позволява достъп до финансиране за 

модернизиране  

Наличието на пристанищни подобрения 

за преминаване на река RO-RO от Кичиу - 

Остров и Кичиу - Силистра.  

Пристанищните подобрения  изискват 

модернизация  

Наличие на фериботни линии, които 

свързват между румънския и българския 

бряг на река Дунав   

Сравнително високи тарифи   

ТУРИЗЪМ 

Дунав, Резерват Сребърна, ръкава 

Борчеа, Стария Дунав, езерата, каналите 

и басейните благоприятстват 

практикуването на риболова  

Може да се организират състезания по 

риболов. 

Туристическата дейност е слабо 

представена  

Забележителностите не са включени в 

офертите на туроператорите  

Отводняванията и дренажните работи 

са засегнали трофичната верига   

между Дунава и старите басейни.  

Съществуването на стратегия за развитие 

на туризма в трансграничната зона 

Кълъраш - Силистра, екскурзовод за 

забележителностите и набор от 

предложени пакети 

Слаб процес на изпълнение  

Нисък интерес на населението за 

предлаганите туристически пакети  

Няма интерес от туристическите 

оператори за насърчаване на туризма 

в трансграничния район 

Наличието на 3 ловни фондове в Слаба туристическата инфраструктура 
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референтната зона  

Могат да се организират ловни 

състезания, соколарства и т.н. 

Много зелени площи и много места за 

игра на децата, съществуване на 

зоологическите градини.  

в сравнение с потенциала на района  

Индустриалния канал Дунав - Сидерка е 

подходящ за риболов и може да бъде 

подобрен като писта за тренировки и 

обучение на водни спортове   

 

Наличието на езерото Жирлъу може да 

бъде използвано разходки с лодки и 

водни  

Каналът изисква рехабилитация и 

подобряване  

Комплексния правен режим  на канала 

не позволява достъпа до финансиране 

за  модернизиране 

Съществуването на помещения за 

настаняване класифицирани с 4 звезди, 

яхтено и туристическо пристанище. 

Цените за настаняване са сравнително 

високи, в сравнение с покупателната 

способност  

Паметници и исторически обекти, места 

за монашески поклонения и т.н.  

Намален интерес към посещения на 

тези обекти   

Местоположенията на 

археологическите останки са извън 

рамките на града Кълъраш  

Слабо насърчаване на туристическите 

обекти в района  

ОКОЛНА СРЕДА И ИКОНОМИКА 

Относително ниско ниво на замърсяване  

Специфичните индикатори дефинират 

средата на трансграничния район  

Кълъраш - Силистра като чиста, 

благоприятстваща развитието на 

биологичното земеделие и алтернативен 

туризъм 

Липса на защитни завеси в зоната на 

Кълъраш  

През зимата се регистрират по-високи 

стойности на замърсяване на въздуха, 

тъй като се използва за битово 

отопление твърдо гориво  

Наличието на оператори за  

разпространение на вода и канализация  

системи за дистрибуции, 

газоразпределителни мрежи, събиране 

Необходимостта от модернизация и 

рехабилитация на водоснабдителни 

мрежи и разширяване на 
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на отпадни води и пречиствателни 

станции  

канализационната мрежа  

Наличието на много резервати, 

поддържана зеленина и водни джобове, 

които обогатяват микроклимата  

Съществуването в района на фактори 

за потенциален риск за околната среда 

(икономически оператори), 

недалразположени недалеч от 

защитените територии  

Диверсифицирана районна икономика  Слабо целенасочени политики за 

привличане на инвеститори  

Добре развити енергийни мрежи и 

телекомуникации 

Липса на дистрибуторска мрежа за 

природен газ в Силистра  

Земеделските територии са с високо 

качество на почвите  

Високо селскостопански потенциал  

Могат да бъдат разработени "енергийни" 

култури (рапица, върба, тръстика) за 

производство на биомаса   

Разделянето на земеделски площи, 

определени от правния статут за земя  

Липсата на инфраструктура за 

напояване  

Липса на преработвателни 

предприятия за биомаса  

Големи възможности за относително 

висока слънчева и вятърна енергия  

Слаба употреба (лимитирана) на  

алтернативни източници на енергия  

Наличие на санитарни оператори  Депонирането не е съобразено с 

европейското законодателство в 

Кълъраш   

Регионален депозит за отпадъци в 

Силистра  

Създаване на работни места и 

подобряване на околната среда в 

района   

Съществуването на Сдружения за 

вътрешнообщностно развитие, които 

работят по проекта "Интегрирано 

управление на отпадъците" в Кълъраш  

Проектът в процес на осъществяване 

 Възможности (Opportunities) Рискове  (Threats) 

Стартирането на нови програми за 

финансиране на трансграничния регион в 

програмния период 2014 – 2020г., 

включително и Стратегията на 

Законодателни и политически промени  

Високото ниво на бюрокрация, 

свързана с процеса на достъп до 
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Еврпейския Съюз за Региона на река 

Дунав Стратегията (EUSDR)  

фондовете  

Съществуването на предварителни 

проучвания за развитието на речния 

транспорт, изграждане на мост над река 

Дунав, развитие на туристически 

комплекси и т.н., които да могат да 

създадат нови работни места за местните 

жители, повишавайки нивото на развитие 

Недостатъчни средства за 

осъществяване на тези проучвания  

Ограничен капацитет за усвояване на 

средствата от фондовете на ЕС поради 

свръхзадлъжнялост  

Възможност за развитие на 

интермодалния транспорт (автомобилен, 

речен, железопътен, въздушен) 

Недостатъчни средства за 

осигурятване на съфинансиране за 

конкретни проекти  

Възможност за развитие на транспортни 

маршрути Турция - България - Румъния - 

Украйна - Русия - Балтийски държави  

Динамика на политически и 

законодателни промени  

Климатични и физически дейности много 

добри за производство на възобновяема 

енергия  

Относително слаб интерес за 

потенциални инвеститори в областта  

Достъп до пазарите на ЕС и извън ЕС Продължаващата икономическа и 

финансова криза в световен мащаб  

 

 3.2. Заключения : 

- Транспортна система с най-голямо въздействие върху околната среда е 

превоза на пътници с автобуси и микробуси;  

- товарния транспорт е сравнително на ниско ниво;  

- за да се повиши достъпността в референтната зона трябва да се вземе под 

внимание откриването на вътрешен воден транспорт редовни на хора 

Кълъраш - Силистра  

- възможност за създаване на речни транспортни маршрути за туризъм; 

- образния профил на района от представените данни показва, че има 

потенциал за развитие на туристическите дейности, които да представляват 

интерес за широката публика, но все още има характеристики на слабо 

развити райони в икономическо отношение;  

- условията на околната среда са благоприятни за експлоатация на 

възобновяеми енергийни източници.  
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 4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В 

ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН КЪЛЪРАШ- СИЛИСТРА 

 4.1. Ефектът от замърсяването от конвенционалните системи за 

транспорт върху промените на климата 

 Европейските статистики от последните години, идентифицират като 

основен източник на замърсяване на въздуха автотранспорта, във всички страни от 

Източна Европа. 

 На ниво десетилетие, транспортната дейност е стигнала да държи 10% от 

БВП в Европейският съюз, 4,5% в Румъния и 9,72% в България. 

 Пътните транспорти са най-опасните източници на емисии на NOx, с дял от 

93% в размера на парниковите газове, изпускани в атмосферата. 

"Емисиите от автомобилния транспорт в атмосферата зависят от няколко 

фактора - качество на горивата, техническото състояние на транспортните 

средства и състоянието на  пътните мрежи". 

 В ЕС около 28% от емисиите на парникови газове се дължат на транспорта, 

84% от тези емисии са от автомобилния транспорт. Повече от 10% от емисиите на 

въглероден диоксид идват от пътния трафик в градските райони. Най-бързото 

нарастване на емисиите на парникови газове е записано в Люксембург, 156%. 

Ирландия, Чехия и Португалия заемат следващите позиции, с  нежелан резултат на 

растеж на емисиите от 140%, 107% и 97%. 

 През периода на наблюдение, в Румъния, намираща се на пето място, са 

били отделяни в атмосферата емисии на парникови газове с увеличиление от 95%. 

В контраст, Литва, България и Естония имат наистина положително представяне 

между 1996 г. и 2010 г., намалявайки емисиите с 33%, 32% и съответно 20%. 

Германия, Швейцария, Словакия, Финландия и Швеция са нарушили озоновия слой 

на планетата с много по-бавни темпове, отколкото нас. През 14-годишното следене 

на емисиите на парникови газове от тези страни се е увеличило с процент под 10%. 

 Замърсителни съединения отделяни от превозните средства, използвани за 

обществения транспорт са: 

- Въглероден окис; 

- Азотни окиси; 

- Серен диоксид; 

- Олово; 

- Неизгорели въглеводороди. 

 Тези съединения имат отрицателно въздействие върху околната среда и 

имплицитно върху здравето на човека: 

- генерира физически увреждания и на мозъка, сърцето и бъбреците 

- Повишават кръвното налягане;  

- причиняват развитието на ракови заболявания и левкемия; 

- дразнят очите и дихателните пътища.  

 В доклад на Европейското икономическо пространство (ЕИП), озаглавен 

"Транспорт и околна среда: към нова обща транспортна политика", смята, че 
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"почти 25% от населението на ЕС-27 живее на разстояние по-малко от 500 

метра от път, с преминаващи повече от три милиона превозни средства 

годишно. Това означава, че те губят около четири милиона години от живота 

всяка година поради високите нива на замърсяване." 

 Въглеродния диоксид може да бъде най-силният рисков фактор за 

глобалното затопляне и изменението на климата в световен мащаб, но не е 

единствен. Много други твърди или газообразни съединения, известни като 

"детерминанти на изменението на климата" оказват влияние върху количеството на 

слънчевата енергия (включително топлинната енергия), задържана от Земята и 

отразеното обратно количество в пространството. Сред тези фактори са 

замърсителите на първичния въздух, като озон, метан, частиците и двуазотния 

оксид. Частиците са комплексен замърсител. В зависимост от техния състав, те 

могат да имат охлаждащ ефект върху климата, местно или глобално затопляне. 

Например, черния въглрод, един от компонентите на фините частици и резултат от 

непълното изгаряне на горива, абсорбира слънчевите и инфрачервените 

излъчвания от атмосферата чрез което се произвежда ефект затопляне. 

 Други видове частици, съдържащи серни и азотни съединения, имат 

обратен ефект. Те са склонни да действат като малки огледала, които отразяват 

слънчевата енергия като по този начин предизвикват охлаждане. По-просто 

казано, зависи от цвета на частицата. "Белите" частици са склонни да отразяват 

слънчевата светлина, докато частиците от "черен" или "кафяв" цвят имат 

свойството да абсорбират. 

 Подобно явление се наблюдава в почвата. Някои от частиците се отлагат с 

дъжд или сняг, или просто падат на Земята. Черния въглерод (сажди), обаче, 

може да бъде разнесен на големи разстояния от мястото му на произход и може да 

се отлага върху сняг и лед. През последните години, черните въглеродни депозити 

в Арктика са почернили все повече бялата повърхност и все повече намаляват 

отразяваща нейна способност, което означава, че нашата планета задържа повече 

топлина. С тази допълнителна топлина, размера на бялата повърхност намалява с 

по-голяма бързина в Арктика. Интересно е да се отбележи, че много процеси в 

климата не са контролирани от основните компоненти на нашата атмосфера, а от  

някои газове, които са само в много малки количества. Най-често срещания от 

тези така наречени отпадъчни газове, въглеродния диоксид, представлява само 

0,0391% от въздуха. Всяко изменение на тези много малки количества се отразява  

на засягането и изменението на климата. 

 В Европа, транспортът е отговорен за вредните нива на замърсяване на 

въздуха и една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. Много от 

проблемите на околната среда, произтичащи от това могат да бъдат решени чрез 

засилване на усилията за постигане на нови европейски цели, според последния 

доклад на Европейската агенция за околната среда. 

 Превозното средство е замърсяващ фактор с агресивна вреда, особено в 

градските райони, където притежава приблизително 60% от процента на 
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замърсяващите емисии. Поради рисковете, породени от различни замърсители 

върху човешкото здраве, фауната и флората, бяха приети национални и 

международни нормативни актове, които определят гранични стойности 

замърсители. 

 Замърсители, отделяни от изгарянето на изкопаеми горива в двигателите с 

вътрешно горене са разнообразни и имат различен механизъм генезис, в 

зависимост от категорията на гориво. Границите на допустимите стойности на  

замърсителите от превозните средства в Румъния, са представени в следната 

таблица: 

 

Норма Гориво Лимитни стойности, в  [g/km] Валидни от 

CO HC NOx HC+ NOv Частици 

Eвро-1 Бензин 2.72 - - 0.97 - 
31.12.1992г. 

Нафта 2.72 - - 0.97 0.14 

Eвро-2 Бензин 2.2 - - 0.5 - 
01.01.1997г. 

Нафта 1.0 - - 0.7 0.08 

Eвро-3 Бензин 2.3 0.2 0.15 - - 
01.01.2001г. 

Нафта 0.64 - 0.5 0.56 0.05 

Eвро-4 Бензин 1.0 0.1 0.08 - - 
01.01.2006г. 

Нафта 0.5 - 0.25 0.3 0.025 

Eвро-5 Бензин 1.0 0.07 0.06 - - 
01.09.2009г. 

Нафта 0.5 - 0.18 0.23 0.05 

Eвро-6 Бензин 1.0 0.07 0.06 - - 
01.09.2014г. 

Нафта 0.5 - 0.08 0.17 0.05 

Ограничения за стойностите на основните замърсители по норми на  

замърсяване Източник: 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards 

 

 Взема се предвид, че предложението е много амбициозно, въпреки липсата 

на национална програма за мониторинг на концентрацията на замърсителите в 

градската среда и на система за систематични, прогресивни мерки за 

оборудването и подготовката на автопарка от Румъния, за да се премине към 

екологична система за трафик. 

 Въпреки, че е намаляло през последните две десетилетия, замърсяването на 

въздуха все още е основен проблем в много области. Евро стандартите за 

превозните средства не успяват да намалят реалните емисии на нивата на азотния 

диоксид от предвиденото законодателство, въпреки значителните подобрения  

постигнати по отношение на цялостното качество на въздуха. Товарния транспорт 

също води до влошаване на качеството на въздуха. Товарния транспорт е една от 

основните причини за увеличаване на концентрациите на азотен диоксид. 

Засилването на морския транспорт през последните две десетилетия също така 

отбелязва, че емисиите на серни оксиди, които предизвикват киселинните 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
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дъждове намаляват само с 14% през 1990 г., въпреки големите подобрения по 

отношение на ефективността. 

Институтът за проучване и развитие по химия и нефтохимия – Букурещ, показва, че 

един тон изгорял бензин в добре настроен двигател произвежда: 

    - около 2600 кг въглероден диоксид и 450 кг вода; 

  - 50 кг въглероден оксид, 23 кг неизгорели въглеводороди; 

  - 16 кг азотни оксиди, 2 кг серни оксиди; 

  - 1кг алдехиди; 

  - ако бензинът е етилиран, 0,4 кг оловни съединения. 

 Част от емисиите отива в атмосферата под формата на аерозоли, и по този 

 начин те влияят на изменението на климата и: 

  - поддържат по-висока температура в града; 

  - намаляват относителната влажност на въздуха с 2-8%; 

  - предизвикват по-често образуване на облаци над градовете, увеличавайки  

  количеството от валежи с 5-10%, както и броя на мъгливите дни през зимата     

 с 30-100%; 

  - променят баланса на слънчевото излъчване и намаляват видимостта. 

 Друг фактор на замърсяване е високото ниво на шум. Около 65% от 

населението на ЕС е изложено на неприемливи нива на шум – в по-голямата част 

предизвикан от градския трафик. Шумът засяга лицата по различни начини, което 

води до дискомфорт и здравословни проблеми. Последиците върху физическото и 

психическото състояние включват: ускорен сърдечен ритъм (и следователно по-

висок риск от сърдечно-съдови заболявания), психични разстройства и по-голям 

стрес, нарушения на съня, когнитивни проблеми, проблеми с възприятието и 

концентрацията при децата, а в случаите на много високи нива на шум - слухови 

проблеми. 

 Използването на дизелови двигатели за речния транспорт включва същите 

проблеми на замърсяване и също изисква наличие на пречиствателни станции за 

масла и въглеводороди, които трябва да се съхраняват в бидони и да се изпращат 

за обработка. Това се извършва с цел да не се замърсяват водите от маршрутите 

на корабите. 

 Установените екологични проблеми предизвикват така наречените външни 

разходи, изчислени от европейците вследствие на неконтролираното развитие на 

транспортните дейности, имайки предвид, че само автомобилният транспорт е 

отговорен за около 92% от външните разходи, от които 57% принадлежат на 

частните автомобили и 29,4% на товарните автомобили за превоз на стоки, 
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последван от въздушния транспорт - 6%, железопътния - 2% и морския - 0,5%. Две 

трети от разходите за околната среда са причинени от превоза на пътници и само 

една трета от превоза на стоки. 

 В резултат на тези констатации, бяха приложени различни политики, 

включително данъчни, с цел да се подтикне търсенето на екологични решения за 

транспорта. Напоследък все повече внимание се обръща на една нова концепция – 

алтернативният транспорт (ходене, колоездене, ползване на екологичен 

обществен транспорт, местни разпоредби), които трябва да отговарят на нуждите 

от мобилност, без да вредят на околната среда. 

 

 4.2. Европейски цели по отношение на транспорта и възможности за 

тяхното изпълнение в трансграничния регион Кълъраш – Силистра 

 В края на 2009 г. бе разработен „План за действие за градска мобилност” 

и Съобщение от страна на Европейската комисия до Европейския парламент, 

Европейския съвет, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите. 

 Планът за действие за градска мобилност установи, че: 

  - 72% от населението на Европа живее в градски райони, които са от 

 съществено  значение за икономическия растеж и заетостта; 

- градовете се нуждаят от ефективни транспортни системи, които да 

подкрепят тяхната икономика и благосъстоянието на жителите; 

- около 85% от БВП на ЕС се генерира в градовете; 

- в днешно време градските райони са изправени пред предизвикателството 

за преобразуване на транспортните системи, така че те да станат безопасни 

по отношение на околната среда (емисии на CO2, замърсяване на въздуха, 

шум) и ефективност (задръствания), които едновременно да решават 

социалните проблеми; 

- градската мобилност представлява една растяща загриженост за 

гражданите; девет от всеки десет граждани на ЕС смятат, че състоянието на 

трафика в техния район трябва да се подобри; 

- градската мобилност е също основен компонент на транспорта на дълги 

разстояния; 

- повечето пътни маршрути за превоз на пътници или стоки започват и 

завършват в градски райони след като също са преминали през няколко 

градски райони; 

  - градските райони следва да предоставят ефективни свързващи точки за   

  трансевропейската транспортна мрежа и да предлагат ефективни решения 

 за „последния изминал километър”, както за превоза на товари, така и за 

 превоза на пътници; следователно, те са от жизненоважно значение за  

  конкурентоспособността и устойчивостта на нашата бъдеща европейска  

  транспортна система; 
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- местните, регионалните и държавните власти носят основната отговорност 

за политиките за градска мобилност; въпреки това, местните решения не се 

вземат изолирано, а като част от държавната, регионалната и европейската 

политика и законодателство. 

 Заради това планът за действие предлага конкретни действия в 

краткосрочен и средносрочен план, които да се справят по интегриран начин със 

специфичните аспекти, свързани с градската мобилност. Комисията предлага на 

местните, регионалните и държавните власти партньорство, основано на техния 

доброволен ангажимент за сътрудничество в специфични области от взаимен 

интерес. Също така приканва заинтересованите страни от държавите-членки, 

гражданите и икономическия сектор, да работят в тясно сътрудничество, 

като обръщат специално внимание на нуждите от мобилност на категориите 

в неравностойно положение, както и на възрастните хора, хората с ниски 

доходи и тези с увреждания, чиято подвижност е намалена поради увреждане 

или физически, интелектуални или сетивни недостатъци или от 

напредването на възрастта. 

 След като се знае, че системите за градски транспорт са неразделна част от 

европейската транспортна система и, следователно, от общата транспортна 

политика, други политики на ЕС (кохезионна политика, политика за околната 

среда, здравна политика и т.н.) не могат да постигнат целите си, без да се вземат 

предвид градските особености, включително градската мобилност, следва да се 

отбележи, че: 

 - през последните години бяха разработени политиката и законодателството 

 на ЕС относно градската мобилност; 

 - инициативите, финансирани от ЕС, които често са поддържани от 

 рамковите програми за проучване и технологично развитие, допринесоха за 

 развитието на много иновативни подходи; 

 - разработването на ефективни транспортни системи в градските райони 

 стана все по-сложна задача, като се имат предвид задръстванията в 

 градовете и ускореното разрастване на градските райони; 

 - публичните власти имат ключова роля в планирането, финансирането и 

 създаването на регулаторна рамка; ЕС може да насърчи органите на местно, 

 регионално и държавно ниво, да приемат дългосрочни интегрирани 

 политики, които са крайно необходими в една сложна среда. 

 Също така устойчивата градска мобилност е от все по-голямо значение за 

отношенията със съседите и за глобалното общество, което се фокусира все 

повече в градските райони. 

 Планът за действие също предлага: 

  а) по-екологичен градски транспорт, който с течение на времето да избира  

  по-малко замърсяващи превозни средства или видове транспорт, да 

 използва по- малко натоварена инфраструктура или да се пътува по различно 

 време; 
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 б) проекти за проучване и показване на нискоемисионни превозни средства 

или с нулеви емисии; с цел намаляване на зависимостта от традиционните 

горива, бяха създадени проекти в рамките на инициативата CIVITAS, както и 

проекти за градския транспорт относно използването на превозни средства с 

водород, биогорива или хибриди; 

в) създаване на ръководство в интернет във връзка с незамърсяващите 

превозни средства, които са ефективни от енергийна гледна точка; 

г) оптимизиране на съществуващите източници на финансиране: структурни 

и кохезионни фондове за незамърсяващ градски транспорт; темата 

„Транспорт”  от Програмата 7, включва за първи път една приоритетна тема, 

посветена на устойчивата градска мобилност; Комисията ще продължи да 

подкрепя STEER програмата, включена в „Интелигентна енергия – Европа”, 

която се занимава с енергийни аспекти в областта на транспорта, както и 

URBACT - програма за подкрепа на политиката в областта на 

информационните и комуникационните технологии, която може да подкрепя 

пилотни проекти за градска мобилност; 

д) Комисията ще разглежда и бъдещите нужди от финансиране за 

подобряване на градската мобилност, имайки предвид общото мнение за 

следващата многогодишна финансова рамка. 

 Като се имат предвид политиката на ЕС и предвидените препоръки, 

прилагането на тази стратегия ще се съсредоточи върху алтернативи за сектора на 

автомобилния пътнически превоз и за речния транспорт. 

 Електрическите автобуси, както и тези захранвани с горивни клетки ще 

бъдат голямата надежда на обществения транспорт, благодарение на 

възможностите по отношение на потреблението и поддръжката, липсата на 

замърсяване и вибрации, динамиката и оборудването, което осигуряват горе 

опоменатите превозни средства, възможностите за възстановяване на спирачната 

енергия и нейно съхраняване в акумулатори. 

 Големите проблеми, които ограничават промотирането на този тип превозни 

средства са свързани с източника на енергия, представляван от акумулатора, 

който е скъп и не предоставя енергийна плътност, която да води до техни малки 

размери и обеми, както и липсата на инфраструктура за зареждане на 

акумулаторите. Осигуряването на енергийните нужди за даден автомобилен парк 

на електрически превозни средства, които продължават да нарастват, режимите и 

времето за зареждане на акумулаторите не представляват нерешими технически 

проблеми, имайки предвид, че проблем е разходът, необходим за тяхно 

осъществяване, което допринася значително и за търговската оферта, с която това 

превозно средство влиза на пазара. 

 Едно от решенията, което се очаква да доминира в транспортния сектор в 

краткосрочен/средносрочен план е електрическият хибриден автобус, задвижван 

както от актуалния или модернизирания топлинен двигател, така и от 
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електромотор, а в резултат на режима на функциониране на превозното средство, 

се намаляват разходът на гориво и нивото на замърсяване. 

 В Кълъраш има четири маршрута за градски превоз на пътници, които са 

осигурявани повече от 15 години от едно транспортно предприятие. В следващите 

страници ще бъдат предложени няколко варианта за замяна на настоящата 

транспортна система за някои ключови маршрути или за всички маршрути, с 

икономически изчисления, които показват предимствата на електрическите 

превозни средства. Тези варианти за замяна на съществуващата система за 

обществен транспорт отговарят на изискванията на политиката на ЕС в областта на 

обществения транспорт, докато една бъдеща екологична транспортна система, не 

само че ще трябва да отговаря на изискванията на Бялата книга за транспорта, а 

също така ще трябва да осигурява свързване на всички транспортни средства чрез 

интермодална система. 

 Като става дума за речния транспорт, необходимо е да се изработят нови 

модели за задвижване на плавателните съдове. Горивните клетки, хибридните 

двигатели, възобновяемата енергия, са решения, които отговарят на 

предизвикателствата на устойчивото развитие, на нуждите и очакванията на 

обществото и законодателните промени. Този начин на задвижване е алтернатива 

за пътниците, които използват плавателни съдове за развлечение. В момента 

обаче, този пазар продължава да бъде ограничен до вътрешното корабоплаване. 

Основните ползи за околната среда от използването на електрически двигатели са: 

нулеви замърсяващи емисии, нулеви емисии на парникови газове, ниско ниво на 

шум. 

 Общата стратегия за наземен и речен транспорт за развитие на 

трансграничния регион Кълъраш - Силистра ще бъде конкретизирана в рамките на 

настоящия проект, чрез демонстративно пускане в експлоатация на два плавателни 

съда за екологичен речен транспорт: по един за местните власти във всеки регион 

(Община Кълъраш и Община Силистра). 

 Ще бъдат предложени няколко маршрута, по които плавателният съд ще 

може да се движи и да превозва пътници. Тези речни маршрути се отнасят основно 

до две цели: 

 1. Развлечение - Придвижване от Кълъраш или Силистра към района на 

островите до селището Пъкуюл луй Соаре. Може да се използват електрически 

задвижвани малки лодки. 

 2. Превоз на пътници между граничните точки за качване. 

 Всяка алтернатива на речния транспорт, предназначена изключително за 

развлекателен туризъм, е добре дошла и може да бъде идеалното решение за 

малките групи туристи, които са или не са организирани. Засега по-големият речен 

транспорт няма алтернатива, а екологичните стратегии в световен мащаб се 

отнасят само до варианта за транспорт с малки лодки, които имат за цел да 

отговорят на нуждите на целевата аудитория. 
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 4.3. Цел на старетгията   

 Основните цели на стратегията се състоят както в идентифицирането на 

възможностите за постепенната подмяна на автомобилите с конвенционално 

задвижване, използвани за обществен транспорт в рамките на градовете и 

общините, с електрическо или хибридно задвижване превозни средства, така и за 

осигуряването на инфраструктурата, свързана с тяхното функциониране и, в 

същото време, възможностите за постигане на речния транспорт лица чрез 

 използване на екологично чисти занаяти. 

Специфичните цели на стратегията: 

- Анализ на текущото състояние на публичните транспортни услуги в общините 

Кълъраш и Силистра и въз основа на технически решения, достъпни на пазара на 

профила, внасянето на предложения за изпълнение на чист транспорт, като и 

определяне няколко типа електрически и / или хибридни превозни средства, 

зареждане станции и маршрути, подходящи за автомобилния транспорт; 

- препоръка на два вида плавателни средства, снабдени с електрическо 

задвижване, с автономни източници на възобновяема енергия, подходящи за 

пресичане на Дунава между местностите Кичу и Силистра. 

 Втората цел на този документ е да се определи например решение за други 

общини, разположени "в огледалото" на притока на река Дунав, на границата 

между България и Румъния. 

 

 4.4. Предложения за проекти и източници на финансиране 

1. Разработване на туристическия район "Природен парк Борчеа - Дунав 

(ПАРК ДАНУБИУС)" с общи цели: развитие на туризма в окръг Кълъраш и 

регионалната зона в непосредствена близост, ориентация към организиране на 

туристически дейности или предоставяне на специфични услуги за малки и средни 

предприятия, привличане и подкрепа на местните власти за насърчаване на 

местното и регионално икономическо развитие в областта на туризма, 

застрахователна защита, консервация, реставрация и подобряването на 

ландшафтните области, етнографски и фолклорни селища, както и сгради с 

историческа или архитектурна стойност, за насърчаване на инвестициите да 

осигурят необходимата инфраструктура за развитие на туризма в района Дунав - 

Борчеа. Многогодишен проект, замислен в няколко варианта, известен като 

"Данубиус парк". Заинтересованите институции за изпълнение: Общински Съвет 

Кълъраш и Кметство Кълъраш. Обща прогнозна стойност: 25 милиона евро. 
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P.U.G. (Източник: Кметство на Община Кълъраш) 

 

 Проектът ще се изпълнява в уникална естествена зона на земя с площ от 

28,11 хектара, собственост на местните и областните власти. Проектът предлага 

две зони от двете страни на Борчеа, свързани с телегондола. 

Към всяка зона се подхожда по различен начин. Районът на левия бряг (градски) с: 

възстановителен център и кът за отдих (оборудван с плувен басейн, фитнес, 

сауна, джакузи и др.) хотел със 100 стаи, порт за лодки и навигационна база на 

езерото Жирлъу. 

 На островът (десния бряг на Борчеа) зона за отдих с: открит плувен басейн, 

спортни игрища (волейбол, тенис, баскетбол, мини футбол, конна езда), почивни 

домове, ресторанти. 

 Двете области са свързани с пешеходен мост и телегондола. 

Реализирано е достоверно проучване, за което са получени всички необходими 

одобрения и споразумения, а в момента властите предприемат действия, за да  

набавят средства за изпълнение на проекта. 
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Фото макет Данубиус Парк (източник: Delta 6007) 

 

 

2. Построяване на мост над река Дунав. През март 2012 г., Общинския съвет 

Кълъраш одобри решителен проект, който  предвижда сдружението на компанията 

"Под Терминал Кълъраш" ООД и село Остров от окр. Констанца за  изграждане на 

мост над река Дунав, в зона Кичиу-Остров. Прогнозна стойност: 750 милиона 

евро. 

 Целта на проекта е да се изгради мост с дължина 2 км, с две платна във 

всяка посока, с краен срок за завършване от 3 години.  

 

 

 
Общ изглед (източник: Delta 6007) 

 Една отделна част от проекта се отнася до поставянето на колони в основата 

на носещите конструкции на моста, които се задвижвани от речната вода да 

произвеждат електроенергия. 

 Също, разчита се  на създаването на 4600 нови работни места, 2500 по време 

на изпълнението, а другите, след като бъде пуснат в експлоатация.  
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Общ изглед (източник: Delta 6007) 

 
Общ изглед (източник: Delta 6007) 

 Моста трябва да свързва румънските брегове на Дунав към излизане на 

острова (където е възможно да се създаде туристически комплекс), със след това 

към брега на Остров, целейки да се избере пътя за Силистра, или за Констанца. 

 

 
Общ изглед (източник: Delta 6007) 
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В контекста на друг проект за разработване на инфраструктурата на община 

Кълъраш и осъществяването на нови околовръстни пътища, бе проведено 

проучване на възможностите за път,който да свързва началото на замисления мост 

от българска страна с пътищата НП 31, ОП 310, НП 21 до A 2 . 

 Който и от вариантите да бъде приет и извършен, за трансграничната 

анализирана зона, той ще бъде истински катализатор за развитие. Пътния трафик 

ще се увеличи значително, като се намаляват с повече от 250 км (също и времето 

за пътуване) маршрутите Украйна и/или балтийски страни - Молдова - Румъния - 

България - Турция - Гърция – Средния Изток. 

 

3. Защитна дига за околността Бояну-Стиклеану и асфалтиране на пътя по 

дължина 14 км. Целта на проекта е да се засили дигата, разположена по поречието 

на Дунав, в околността Бояну-Стиклеану и да подобри пътя намиращ се пред  

короната (навеса) на дигата. 

Защитна дига отбелязана в розово (източник: Delta 6007) 

 

 Веднъж постигната, тази защитна дига ще послужи за подобряване на 

транспорта в областта, туризма ще се развие, особено след като вече работят 

частни хотели, където идват любителите на лов. 

 

4. Система за виртуални информации  

Създаването на комуникационна инфраструктура, широколентова, посветена на 

регионалната трансгранична взаимосвързаност и тази на окръга, на градовете 

Кълъраш (RO) - Силистра (BG), на всички общински съвети от окръг Кълъраш и 

област Силистра, в единна мрежа, съобразена с висока степен на сигурност. 

Проектът предлага създаването на комуникационна система за трансгранично 

сътрудничество, за засилване на трансграничното сътрудничество, увеличаване на 

сътрудничество в икономическата, социалната и културната област между Румъния 
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и България, на растежа на обмен на информаци и премахване на езиковите 

бариери. 

 Предоставянето на тази информационна система може да бъде важен 

принос в подпомагането на транспорта, безопасността на движението и 

интермобилността. 

 

 4.5. Бъдещи проекти в област Кълъраш 

 Окръжните и местните власти в Кълъраш са идентифицирали редица 

проекти - 252 на брой, които да бъдат изпълнени през следващия програмен 

период и са ги представили в Агенцията за развитие в Южна Мунтения и 

Регионалния офис за бюджетните разчети за трансгранично сътрудничество. 

Оценките, извършени през август 2013 г. показват, че за покриване на 

финансирансовата необходимост, съществува нужда от финансиране от Общността 

с над 618,77 милиона евро, следвайки да се повиши дяла за държавните и 

местните власти до 93.44 или 15.60 милиона евро. 

 

Заглавие цел / предложение / проект 

Държавен 

бюдежет 

(хил/Евро) 

Местен 

бюджет 

(хил/Евро) 

Фондове 

от 

Общността 

(хил/Евро) 

Създаване на предупредителни и 

алармени системи за населението в 

община Кълъраш при аварии и 

природни бедствия, за да се увеличи 

капацитета за реагиране на местно 

ниво 

 

260,00 40,00 1.700,00 

Инвестиция за превенция на рисковете 

и интервенция в случай на случайно 

замърсяване на река Дунав и 

вътрешните реки  

195,00 30,00 1.275,00 

Изгражданена спортна база за кану-

каяк, на левия бряг на Борчеа 

1.300,00 300,00 8.500,00 

Създаване на ДАНУБИУС ПАРК – 

континентална част 

1.560,00 240,00 10.680,00 

Модернизиране на обществения 

градски транспорт в община Кълъраш  

195,00 30,00 1.335,00 

Развитие, модернизация и 

рехабилитация на пристанищната 

инфраструктура на град Кълъраш  

130,00 20,00 850,00 
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Осеъществяване на влосипедни алеи в 

град Кълъраш  

26,00 4,00 170,00 

Модернизиране на пристанищната 

инфраструктура в град Кълъраш - порт 

Кичиу  

806,00 124,00 5.270,00 

Стратегия и план за действие,  

картографиране на рисковете от 

наводнения, за да се увеличи местния 

капацитет за предотвратяване на 

рискове от наводнения дължащи се на 

ръкава Борчеа 

52,00 8,00 340,00 

Укрепване на левия бряг на Борчеа, в 

района на  Община Кълъраш, за да се 

предотвратят повредите, причинени от 

наводнения  

2.600,00 400,00 17.000,00 

Закупуване на оборудване с ниско 

потребление на електроенергия  

114,40 17,60 748,00 

Инвестиции с цел подобряване на 

потреблението на енергия в град 

Кълъраш - сгради, принадлежащи на 

Кметството и училищата  

390,00 60,00 2.550,00 

Изследване на енергийната 

ефективност в град Кълъраш  

13,00 2,00 8,50 

Подобряване на общественото 

осветление в град Кълъраш  

130,00 20,00 850,00 

Планиране и подобряване на зоната 

при езерото Жирлъу 

260,00 40,00 1.700,00 

Подобряване на бившата индустриална 

зона на града и подготвяне за нейното 

въвеждане в употреба като жилищна 

площ  

1.300,00 200,00 8.500,00 

Проектиране и подобряване като 

екологична зона - района Жирлъу  

520,00 80,00 3.400,00 

Създаване на системи за селективно 

събиране на открито 

195,00 30,00 1.275,00 

Кампания за информиране, научаване и 

разбиране на населението на гр. 

Кълъраш относно необходимостта да 

се разшири екологична инфраструктура 

в град Кълъраш  

13,00 2,00 85,00 

Обновяването на градската среда – 2.600,00 400,00 17.000,00 



 
 

- 48 - 
 

идеален център, квартали в 

неравностойно положение (Обор, 

Черемак, Карамидари, FNC, Микро 6) 

Разработване на планове за градска 

мобилност и стратегии за градския 

обществен транспорт  

39,00 6,00 255,00 

Изграждане на партньорство за 

развитие между град Кълъраш и селата 

Куза водъ и Моделу 

13,00 2,00 85,00 

План за градско развитие на Кълъраш  26,00 4,00 170,00 

План за развитие за озеленяване 26,00 4,00 170,00 

Модернизация на 

информатизационната инфраструктура 

в образователните институции  

325,00 50,00 2.125,00 

„Подмяна на традиционните системи за 

отопление с отоплителни системи, 

използващи възобновяеми енергийни 

източници и, които довеждат до 

подобряване на въздуха, водата и 

почвата да кметството в село 

Гръдищеа, окр. Кълъраш“ 

4,78 0,73 31,22 

„Подмяна на традиционните системи за 

отопление с отоплителни системи, 

използващи възобновяеми енергийни 

източници и, които довеждат до 

подобряване на въздуха, водата и 

почвата за Училище I – VIII клас от село 

Раса, комуна Гръдищеа, окр. Кълъраш“ 

10,65 1,64 69,64 

Възобновяеми източници на енергия 

чрез създаване на фотоволтаичен парк 

в окръг Кълъраш  

2.860,00 440,00 18.700,00 

Въвеждане на система за отопление и 

топла вода с използване на 

възобновяема енергия в Центъра за 

грижа и помощ Чиокънещи  

148,20 22,80 969,00 

Интегрирана програма за развитие на 

общността  

65,00 10,00 425,00 

Разработване на бизнес структура в 

общ. Кълъраш чрез създаване на 

индустриален парк в комуните Моделу- 

1.444,44 222,22 9.444,44 
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Росеци-Roseţi  

Осигуряване на съвременно 

оборудване за диагностика и лечение в 

болници, разположени в мрежата на 

Окръжен Съвет Кълъраш 

862,19 132,64 5.637,39 

Разработване на бизнес структура за 

окр. Кълъраш чрез създаване на 

логистичен парк в град Кълъраш, ул. 

Индепенденцей (бивша военна сграда) 

1.300,00 200,00 8.500,00 

 

 

 4.6. Предложения за изпълнение на системата, чрез използване на 

сухопътни превозни средства с електрическо задвижване в общините Кълъраш 

и Силистра 

 4.6.1. Първоначална информация 

1. Цел: "Използване на чиста енергия за транспортните системи в областта на 

трансграничния регион Кълъраш - Силистра".  

2. Референтна област: трансграничния регион Кълъраш - Силистра;  

3. Титуляри на предложението: местните и окръжни власти от Кълъраш и 

Силистра; 

4.  Бенефициентите на предложението: трансграничното население и 

туристите в района.  

5. Заключенията, направени от събраните данни:  

a) Устойчивото развитие и регламентите на ЕС изискват въвеждането на 

екологосъобразни транспортни системи;  

б) свързване на националните пътища  с главните европейски транспортни 

коридори, TEN-T (интермодален транспорт), а именно Приоритетна ос № 7 (A2) и 

Приоритетна ос № 18 –ос по вътрешни водни пътища Рейн/Мозел-Майн-Дунав; 

в)  слабо развити транспортни системи:  

-   стари и замърсяващи видове транспортни средства; 

-  Малък брой маршрути или премахнати маршрути. 

 г) повишена тенденция да се използва индивидуален транспорт с автомобил, 

което означава:  

-  задръствания по пътищата; 

-  по-високи нива на замърсяване; 

- увеличаване на замърсителите от потреблението на гориво.  

д) недостатъчното публично финансиране за развитието на транспортните 

системи;  
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e) съществуването на европейските политики и европейски програми за 

финансиране, пригодени за придобиването и развитието на транспортните 

системи.  

ж)  естествени условия, благоприятни за развитието на транспортните системи, 

чрез: 

-   използването на екологично чисти транспортни средства;  

-   създаване на нови транспортни маршрути;  

- наличието на обективи с много голям туристически потенциал. 

 з) съществуването на проучвания за развитието на транспортните системи: 

-   наличието на предпроектни проучвания за линия за речен транспорт;  

-   наличието на проучване за изграждане на мост Силистра - Кичу;  

-  наличието на рамка за трансгранично сътрудничество и развитие;  

и) политическа и административна воля както в Кълъраш, така и в Силистра за 

модернизиране на транспортните системи. 

4.6.2. Технически и икономически сценарий  

 В трансграничния район все още не е създаден План за градска устойчива 

мобилност включваща прилагането на устойчива система за градски транспорт 

чрез 

• улесняване на универсален достъп до работни места и услуги;  

• подобряване на безопасността и сигурността на пътниците;  

• намаляване на замърсяването, емисиите на парникови газове и потреблението на 

енергия; 

• повишена ефективност и рентабилност за превоз на пътници и товари; 

• повишаване на привлекателността и качеството на градската среда. 

 Такъв план за устойчива градска мобилност е начин да се подходи по-добре 

към транспортните проблеми в градските райони. Въз основа на съществуващите 

практики и разпоредби в Европейския съюз, неговите основни характеристики са:  

• подход на участие; 

• защитеност за устойчивост; 

• интегриран подход; 

• ясна визия и измерими цели; 

• преглед на разходите и ползите от транспорта. 

 Устойчивото градско мобилно планиране предлага ефективен начин за 

справяне и изпълнение на правните задължения, като например Директивата на 

Европейската комисия относно Качеството на Въздуха или на националното 

законодателство за нивата на шум. 

 С разработения план за мобилност, ще се даде конкурентна стойност на 

зоната и достъп до наличното финансиране за иновативни решения, допринасяйки   

решаващо предимство пред другите градове, които нямат такива планове. 

 В случая на градовете Силистра и Кълъраш, се установи, че, на първо 

време, ще е необходимо:  

- модернизация на градския транспорт;  
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- създаване на няколко маршрута, включително и за свързване на двата града, но и 

за икономически и туристически цели в непосредствена близост до тях;  

- провеждане на кампании за насърчаване на "чисти" системи за обществен 

транспорт и намаляване тенденцията на използването на отделни видове 

транспортни средства, чиято "интензивна експлоатация, води до труден трафик, 

генериращ стрес, ограничаване на местата за паркиране и движение, растеж на 

замърсяването и т.н."; 

-  повишаване на мобилността на населението. 

 Мобилността на населението с обществения градски транспорт представлява 

броя на пътуванията, предприети от едно лице по време на една календарна 

година и се определя в зависимост от: 

Mtr = Q/Npop 

където: 

- Q – е броят на превозените пътници през годината; 

- Npop – броят на градско население. 

 При Кълъраш мобилността на населението (2012 г.) има стойност: 

Mtr = Q / Npop = 2711036/65181 = 41.59 пътувания/човек стойност която намалява 

от година на година и която трябва да бъде най-малко два пъти. 

 Достъпността на транспортните услуги се характеризира с: 

а) преминаването на населението от една дистанция до мястото на  пребиваване 

или на заетост, чрез мрежа за редовен маршрутен транспорт  

б) добър  достъп до различни видове транспорт; 

в) извършване на минимални разходи по време на пътуване; 

г) В една модерна транспортна система би било подходящо да се въвеждат 

информации (чрез постоянни табла) в обществените пътнически гари, които да 

показват: 

1. редовна маршрутна мрежа; 

2. транспортния оператор; 

3. маршрути; 

4. вида на транспортните единици, които участват в обслужването на 

маршрутите; 

5. режим на дейност; 

6. време за пристигане на спирката. 

д) при настоящите условия, трябва да се  осигуряват средства за информиране на 

хората с увреждания  за транспортните услуги.  

е) модерна електронна система за продажба на билети, но и контрол на тарифните 

политики от страна на компетентните органи.; 

ж) за категорията на хората от социално уязвимите групи, достъпа до 

транспортните услуги, ще бъде извършен с наблюдателни системи за  

компенсации на част от разходите за транспорт; 
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з) много важна е редовността на движение на превозните средства; Ритмичността 

на движенията в градския транспорт позволява отклонения само в рамките на три 

минути, съответно за дълги разстояния на 5 минути. 

 Взема се под внимание и комфорта на транспортната система, определен от 

удобството на устройствата за качване - слизане (разположението на редицата 

стъпала за достъп, удобството на поддържащите средства и т.н.), лостове за 

подкрепа, качеството на седалките и подовата повърхност, вентилация и 

микроклимат, осветление и видимост (особено за туристически пътувания), шум и 

вибрации, ускорение по време на движение, присъствието на други допълнителни 

устройства. 

 Други измерения за прилагането на политиките за модерни транспортни 

системи е,че трябва да се подчертае собствеността върху транспортните системи. 

Пътищата за превоз (за транспорт) се намират в държавна собственост, а 

средствата за транспорт се намират в частна/обществена собственост. В тази 

връзка, следва да се отбележи, че частните оператори са заинтересовани в 

ускорено възстановяване на инвестициите и тяхната амортизация. Ето защо, 

разходите за едно пътуване, могат да бъдат категоризирани като високи за голяма 

част от населението. 

 В заключение можем да кажем, че за обществения транспорт процесите на 

промяна са сложни, предполагащи големи средства, промяна на манталитета, 

извършвани в дългосрочен план, използвани са предимно за транспортни средства 

от малка и средна класа. 

 След като това е направено в плана за градска мобилност, идентифицират се 

и  се определят количествените показатели за качеството на транспортните 

системи, ще бъдат взети решения за транспортните оператори. Затова трябва да се 

определи дали системата ще има частни оператори или оператори на местната 

администрация, както и дали тя ще се изпълнява за всички маршрути или само за 

определени маршрути на обществения транспорт. 

 Каквто и да е решението, операторите ще предоставят услуги по договор, 

който предвижда: 

- планиране и организиране на пътническия трафик в определените 

параметри; 

- експлоатация, поддръжка и ремонт на подвижния състав;  

- планиране на собствена работа: 

- подчертаване  перспективите за развитие; 

- подобряване на безопасността и качеството на обществения транспорт; 

- лицензиране на транспорта; 

- реализиране на статистика и обмен на информации с администрацията. 

 В един етап извършван паралелно, местните управления, лицата, които 

вземат решения, ще определят какъв вид превозни средства ще бъдат използвани, 

за да се гарантират всички изброени условия. 
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 В двете общини - Кълъраш и Силистра – в плановете за развитие, 

разработени до момента, включително  обновяването на градската среда, за срок 

до 2020 г., не са уточнени, нито взети предвид основните промени в пътната 

инфраструктура. 

 Нещо повече, за Кълъраш, в този момент се изпълнява проект за промяна на 

системата за обществено осветление (осветителни тела, стълбове и заравяне на 

кабелните мрежи за захранване). 

 Също така, дискутира се за закопаване на всички кабели от градските 

стълбове.  

 При тези условия, градския транспорт в Кълъраш не може да се 

реализира с трамваи или тролейбуси:  

- сегашните улици не позволяват осъществяването транспорт с трамваи; 

- общината не разполага с необходимите бюджетни средства, най-значими 

произведения, а работите са големи; 

- използването на тези средства е рентабилно само в определено ниво на 

годишен трафик (транспортната електрификация включва високи цени на  

разходите за амортизация за захранващата мрежа, контактни линии, тягови 

електрични станции); 

- съществуващите статистически данни не показват значителен брой 

пътувания и пътници, за да бъдат използвани  транспортни средства с голям 

капацитет (над 40 души).  

Показател 
Тип на обществения транспорт 

Автобус Тролейбус Трамвай 

Средна скорост на движение 

(km/h) 

19 18 17 

Замърсяване   повишено намалено 

Разходи за организация на 

движението 

 

намалени средни 

Необходимост от улици (земя) 

за пътища за рулиране 

Движението се осъществява 

по съществуващите улици  

7,4 - 6,8 m 

Необходимост от всекидневно 

зареждане с гориво 

ДА НЕ 

Сигурност на движението задоволителна 

Индексът за капиталови 

разходи за 1 км пътуване 

1 2,5 6 
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(считаме  автобуса равен с 

единицата) 

Изисква инвестиции и разходи 

на експлоатация за: 

Подвижен състав 

Кабелна мрежа 

Път за рулиране 

Специални конструкции 

   

съществува не 

съществува 

 

не се прилага не 

съществува 

не 

съществува 

периодично периодично не 

съществува 

- - не 

съществува 

  

 В този случай,  предлагаме осъществяване на пътна транспортна система за 

автобуси и микробуси, с малки и средни капацитети. Също така, за да се отговори 

на изискванията на устойчивото развитие и въз основа на базата данни и 

събраните информации, считаме за оптимално използването на съществуващите 

градски и междуградски транспортни средства с електрическо задвижване, в 

областта на трансграничния район Силистра - Кълъраш. 

 4.6.3. Препоръчани средства за транспорт 

 Основните предимства на препоръчаните превозни средства са: 

- ниски експлоатационни разходи – прогнозите показват, че цената на 

дизеловото гориво ще се увеличи с 11.2%, а на енергията с 4,47% (източник: 

Евростат);  

- допълнително, трансграничната област Кълъраш-Силистра има голям 

потенциал за използване на възобновяеми източници за производство на 

електроенергия; 

- осигуряването на екологичен транспорт (осигуряването на всички условия за 

опазване на околната среда), който не произвежда преки газови емисии, 

шума се намалява, акумулаторите са 100% рециклируеми; 

- автобусите, оборудвани с двигатели с ниски емисии (Евро 4, Евро 5, Евро 6) 

са скъпи, и дори надвишават цените наавтобусите с електрическо 

задвижване, които се произвеждат с все по-малко разходи; 

- електрическите автобуси имат висока мобилност в трафика благодарение на 

качествата на електрическите мотори, позволяващи бързо стартиране от 

спирки или кръстовищавъзли; 

- електрическите автобуси имат системи за протекция от къси съединения, 

защита при удари, защита при газене във водни потоци,мониторинг на 
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течове,  акумулатор с мощност за висока сигурност, мерки за  магнитна 

протекция и др.; 

- строителните технологии на автобусите са модерни и отговарят на всички 

стандарти са в сила; 

- наличие на програми за финансиране за изпълнението на екологичния 

обществен транспорт;  

- цените на транспортните билети са по-ниски, а продължителността на 

използване на превозните средства надвишава 10 години.  

 Първият взет вариант за електрически автобус е предложен от 

производителя BYD, който предлага изцяло електрически автобус, K9 модел. 

Този автобус вече е тестван в продължение на месец в системата на 

обществения транспорт на Тимишоара, чрез протокол за сътрудничество с 

фирмата CEFIN (Чефин). Въвеждането му в експлоатация е направено на 24 

октомври 2013г. По време на тестването автобуса пътува около 200 км през 

деня, а през нощта  акумулаторите се зареждат. 

 

Автобуса BYD в Тимишоара – Източник снимка: www.traficmedia.ro 

 Той е тестван, одобрен и признат в Европа, като има следните 

характеристики: 

- автономност на над 250 км с едно зареждане в градски условия на движение.  

 Околна среда: няма директни емисии, ниско ниво на шум, 100% рециклируем 

акумулатор: няма токсични електролити, без тежки метали; 

 Безопасност: монокок конструкция, 4 дискови спирачки, ABS и ASR; 

 Технология: регенеративна спирачка, мотор на главина на колелото, 

батерия от железен фосфат, алуминиев корпус; 

 Комфорт за пътниците: специални рампи за достъп на инвалидни колички, 

салон за пътници без стъпала, широк интериорен дизайн; 

 Технически спецификации: размери (L/l/h): 12 м/2.55 м/3.36 m, Брой 

места: до 72 пътници (31 седалки), с максимално допустима маса: 18.000 кг, 
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разход за 100 км.: прибл. 130 kWh, ускорение: 0-50 км/ч за 20 секунди, 

максимална скорост: 70 km/h; 

 Зареждане: редовното време 6 часа, бързо зареждане 3 часа, автономия: 

250 Km;  

 Капацитет на акумулатора: 324 kWh /(600 Ah - 200 Ah х 3) с продължителност 

на живота на около 4000 зареждания 

 Продължителност на стандартно зареждане: 5 часа – 60 kW (30 kW x 2, 480V, 

алтернативен трифазен ток). 

 Друг вариант на предложен електрически автобус, за който са известни  

технически данни от тествания и експлоатация е моделът YTP-1 произведен от 

Ebusco. 

 
Автобус YTP-1 произведен от Ebusco 

 

 Енергийната плътност на акумулаторите в този автобус е 0,16 kWh/kg. 

Акумулатора тежи 2 400 кг и осигурява мощност от 242 kWh, достатъчни за 

пътуване до 250 км. 

 Нидерландската организация за Приложни Научни Изследвания (TNO) 

публикува доклад (доклад TNO TNO 2013 R10212, 05.02.2013) с резултати от 

тестовете на този вид автобус относно автономността на акумулатора, използвайки 

процедурата SORT (Standardised On-Road Cycles).  

 Съгласно процедурата, тестовете са били проведени за период от три 

цикъла на тест:  

- SORT 1: heavy urban – маршрут с градски трафика; 

- SORT 2: easy urban –  маршрут с умерен градски трафик; 

- SORT 3: easy suburban – извънградски маршрут (междуградски). 
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Цикъл на тестване  SORT1 cf. “Standardised On-Road Tests Cycles” UITP, 2009 

 

Цикъл на тестване SORT 2 cf. “Standardised On-Road Tests Cycles” UITP, 2009 

 

Цикъл на тестване SORT 3 cf. “Standardised On-Road Tests Cycles” UITP, 2009 

 Получените данни са обобщени в таблицата по-долу: 

Информации за 

превозното средство 

SORT 1 SORT 2 SORT 3 Измервателн

а единица 

Производител  /модел Ebusco YTP1  

Тегло на празно превозно 

средство 

11.800 кг 

Допълнително тегло 2.610 кг 
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Общо тегло 14.410 кг 

Разход на енергия 

Изминато разстояние 5.395,4 8.386,2 11.181,6 m 

Заредена енергия след тест 6,21 9,57 12,87 kWh 

Разход на енергия 1,15 1,14 1,15 kWh/km 

Заредена енергия след тест                   Тест за автономия 

Изминато разстояние - - 177 km 

Заредена енергия след 

тест 

- - 210,85 kWh 

Разход на енергия - - 1,19 kWh/km 

Нетно оперативно време - - 7,5 h 

Общо време за прекъсване - - 1 h 

Енергиен нетен разход 

съотношен с времето 

- - 28 kWh/h 

 

 4.6.4. Станции за зареждане 

 За изпълнението на предложеното решение за използване на електрически 

автобуси, необходимо е наличието на станции за зареждане. За електрически 

автобуси, производителите осигуряват и станции за зареждане на акумулаторите, 

операция, която може да се извършва през нощта. Бързото зареждане може да се 

извършва за 3 часа, но оптималното зареждане, което изразходва колкото се може  

по-малко акумулатора, се извършва 6 часа.  

 Начин на зареждане и използване (стил на шофиране) допринася значително 

за живота на акумулатора. 

 Производителите на тези автобуси са постигнали добър резултат –

изразходване на енергия/развита мощност - 52.9% 
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Станции за зареждане на K9 (източник: www.bydeurope.com) 

 Напоследък тези станции за зареждане се произвеждат и в Румъния, от 

компанията E-Motion Electric, която може да осигури по-стандартни конфигурации: 

 a) в режим 1 (контакт тип Шуко); 

 б) в режим 2 (контакт тип Шуко, контакт Тип 2 или контакт Тип 3); 

 г) в режим 3 - Smart Charging (контакт тип 2 или контакт Tip 3). 

 Материал на корпуса: алуминий; номинално напрежение на захранване: 230V 

алтернативен монофазен ток или 400V трифазен алтернативен ток; номинален ток 

на захранване: 16 - 32A или 63A; честота: 50Hz. 

 Зареждането може да бъде нормално, с мощност от 3,7 kW , бързо, с 

мощност от 7 kW, ускорено, до мощност от 11 kW , или много бързо, при мощност 

от 22 kW. 

 Зарядната станция отговаря на следните стандарти: IEC/TR 60083, IEC 62196, 

IEC 61851, IEC 61140, IEC 62052, SAE J1772 

 

 
Станции за зареждане тип  E-Motion Street Box (източник: http://www.e-

motionelectric.ro) 

 Зарядните станции от тип E-Motion Street Box, разположени в отдалечени 

райони, без електрозахранване от дистрибуторска мрежа, могат да бъдат свързани 

с възобновяемите енергийни източници. По този начин, доставената енергия за 
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зареждане на електрически автомобил ще бъде 100% чиста, "зелена". За да се 

постигне реализирането на тази система е необходимо допълнително оборудване 

за производството, съхранението и преобразуването на електрическата енергия, 

така че да може да се използва за зареждане на акумулаторите на елекрическите 

превозни средства. 

 Трите начини за производство на енергия, в този случай са:  

 - с помощта на вятърни турбини с малки размери; 

 - чрез система от фотоволтаични панели; 

 - с помощта на хибридна система, съставена от вятърни турбини и слънчеви 

пана. 

 Следователно, тези станции за зареждане могат да се захранват от местната 

електрическа мрежа или фотоволтаични системи, инсталирани на автобусни 

спирки, в градските паркове и т.н. По-долу са представени няколко конструктивни 

решения на такива "фотоволтаични" станции, приети в други части на света. 
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 Спирките от системата на обществения транспорт в Кълъраш не са 

оборудвани, и много от тях имат нужда от инсталирането на модерни станции, с 

модерно улично оборудване и осигуряване на необходимия комфорт на чакащите 

пътници. Защитата на пътниците от слънчевата светлина може да бъде 

предоставена от фотоволтаични панели за производство на част от енергията за 

презареждане акумулаторите на автобусите. 

 Идентифицирахме, както в гр. Кълъраш, така  и в гр.Силистра, такива 

спирки, които могат да бъдат подобрени и оборудвани, за да доставят 

електричество на акумулаторите на електрическите автобуси. 

 

Спирка СИДЕРКА в Кълъраш (източник: DELTA 6007) 

 

Спирка Автогара в Кълъраш (източник: DELTA 6007) 

 Трябва да се отбележи, че има варианти на електрически автобуси с 

вградени фотоволтаични панели по каросерията. 
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Системи за фотоволтаични панели монтирани върху автобусите Източник: 

http://www.hybrid-autos.info 

 4.7. Анализ на изпълнението на транспортна система с електрически 

автобуси в окръг Кълъраш 
 4.7.1. Състояние на актуалната обществена транспортна система 

 И двете общини, участващи в изпълнението на проекта „CleeA”, Кълъраш и 

Силистра, притежават градски и междуградски транспортни пътнически и товарни 

системи, сухопътни и речни. Трябва да се отбележи, че не са идентифицирани 

основни разлики между транспортните системи в двете населени места: 

1. брой жители на общините Кълъраш и Силистра е сравним; 

2. дължините на градските маршрути са относително равни;  

3. автомобилният парк е еднакво стар и за двете населени места; 

4. местните власти не разполагат с бюджети, покриващи основните инвестиции 

в транспортните системи; 

5. съществува воля за решение за използване на възобновяемите източници 

при производството на чиста енергия и използването й в местния транспорт; 

6. двете големи общности в региона си сътрудничат при изпълнението на 

различни проекти с европейско финансиране; 

7. до този момент опазването на околната среда се вписва в оптималните 

параметри. 

 По отношение на настоящата транспортна система в Кълъраш, първата 

голяма полза от употребата на електрическите автобуси е тази, че емисиите са 

нулеви в сравнение с използването на МПС с топлинни двигатели.  

 Вече са изготвени проучвания и анализи, които определят, от икономическа 

гледна точка, какво означава чиста градска среда, в сравнение със замърсена 

такава. 

 В Кълъраш има четири трасета, по които се осъществява градския 

пътнически транспорт, като те се изпълняват от над 15 години от една единствена 

транспортна фирма. Данните са предоставени от местния оператор на обществен 

транспорт  - ТД „Али Транс Ком” ООД. 

 

 

 

 

 

http://www.hybrid-autos.info/


 
 

- 63 - 
 

1. Трасе № I, СИДЕРКА – Индустриална платформа ПРЕФАБ 

 

№ 
ИМЕ НА СПИРКАТА 

ОТИВАНЕ ВРЪЩАНЕ 

1 СИДЕРКА БЛОКОВЕ ПРЕФАБ 

2 УЧИЛИЩЕ 8 „МИРЧЯ ВОДА” ПРЕФАБ 

3 ОРИЗОНТ КОМЧЕХ 

4 5 КЪЛЪРАШ ISU КЪЛЪРАШ 

5 СЪД (ЦЪРКВА ВОЛНА) УЧИЛИЩЕ 9 

6 АСТРОМ STR.HELIADE RADULESCU 

7 ПРИСТАНИЩЕ ЦЪРКВА ВОЛНА 

8 ПАРК АУРОРА 5 КЪЛЪРАШ 

9 ISU КЪЛЪРАШ ОРИЗОНТ 

10 КОМЧЕХ ПАРК ФЛОРИЛОР 

11 ПРЕФАБ МИРЧЯ ВОДА 

12 БЛОКОВЕ ПРЕФАБ СИДЕРКА 

 

Дължина на трасето    2 x 9,50 км 

Средна скорост на движение  30 км/час  

Работно време:    4,30- 23,30 

 

Честота на автобусите по трасето:        

15 минути между часовете: 04,30-07,00  

10 минути между часовете: 07,00-08,30  

15 минути между часовете: 08,30-12,00 

10 минути между часовете: 12,00-14,30 

15 минути между часовете: 14,30-17,00  

10 минути между часовете: 17,00-18,30  

15 минути между часовете: 18,30-21,30  

30 минути между часовете: 21,30-23,30 
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Трасе I (дължина  9,5 км) 

 

СПИРКИ ОТИВАНЕ: 

1. Сидерка  

2. Витязу  

3. Мирчя Вода 

4. Хоризонт 

5. 5 Кълъраш 

6. Църква Волна 

7. Асиром 

8. Портулуй 

9. Парк „Аурора” 

10. ИСУ – Кълъраш 

11. Комчех 

12. Префаб 

 

СПИРКИ ВРЪЩАНЕ: 

1. Префаб 

2. Комчех 

3. Училище 9 

4. Хелиаде Ръдулеску 

5. Църква Волна 

7. 5 Кълъраш 

9. Хоризонт 
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10.  Паркул Флорилор 

11. Мирчя Вода 

12. Сидерка 

  

Разстояние между спирките (км)  

Общо разстояние 9,5 км  

 

2. Трасе № II, СИДЕРКА – Гара – Индустриална платформа ПРЕФАБ 

 

№ 
ИМЕ НА СПИРКАТА 

ОТИВАНЕ ВРЪЩАНЕ 

1 СИДЕРКА БЛОКОВЕ ПРЕФАБ 

2 УЧИЛИЩЕ 8 „МИРЧЯ ВОДА” ПРЕФАБ 

3 ОРИЗОНТ  КОМЧЕХ 

4 КВАРТАЛ МИКРО 6 ISU КЪЛЪРАШ 

5 ГАПА УЧИЛИЩЕ 9 

6 ЕНЕЛ ЕНЕЛ 

7 ISU КЪЛЪРАШ ГАРА 

8 КОМЧЕХ КВАРТАЛ МИКРО 6 

9 ПРЕФАБ ОРИЗОНТ 

10 БЛОКОВЕ ПРЕФАБ ПАРК ФЛОРИЛОР 

11  МИРЧЯ ВОДА 

12  СИДЕРКА 

 

 

Дължина на трасето:  2 x 10,20 км 

Средна скорост на движение:  30 км/час 

Работно време:  06,00-19,00 от час на час 
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Трасе II (дължина  10,2 км)  

 

СПИРКИ ОТИВАНЕ:  

1. Сидерка  

2. Мирчя Вода 

3. Хоризонт 

4. Микро 6 

5. Гара 

6. Енел 

7. ИСУ - Кълъраш 

8.Комчех 

9. Префаб 

10. Блокове „Префаб” 

 

СПИРКИ ВРЪЩАНЕ: 

1. Блокове „Префаб” 

2. Комчех 

3. ИСУ - Кълъраш 

4. Основно училище № 9 

5. Енел 

6. Гара 

7. Микро 6 

9. Хоризонт 
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10.  Паркул Флорилор 

11. Мирчя Вода 

12. Сидерка 

  

Разстояние между спирките (км)  

Общо разстояние 10,2 км  

 

3. Трасе № III, ул. „ПАЧИИ” (пречиствателна станция) – ул. Доброджей – 

Икономическа гимназия 

 

№ 

Crt 

ИМЕ НА СПИРКАТА 

ОТИВАНЕ ВРЪЩАНЕ 

1 ПРЕЧИСТВАТЕЛНАПСТАНЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

2 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ № 6 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ № 6 

3 ИКОНОМИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

 

 

Дължина на трасето:   2x3 км 

Средна скорост на движение:   30 км/час  

 

 

Работно време: 06,00-08,00 от 30 на 30 минути 

       08,00-20,00 от час на час 
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Трасе III (дължина  3 км) 

 

СПИРКИ ОТИВАНЕ: 

1. Пречиствателна станция  

2. Основно училище № 6  

3. Икономическа гимназия 

 

 

СПИРКИ ВРЪЩАНЕ: 

1. Икономическа гимназия 

2. Основно училище № 6 

3. Пречиствателна станция 

  

Разстояние между спирките (км)  

Общо разстояние 3 км  

 

4. Трасе № IV, ОКРЪЖНА БОЛНИЦА – КИЧУ 

 

№ 
ИМЕ НА СПИРКАТА 

ОТИВАНЕ ВРЪЩАНЕ 

1 ОКРЪЖНА БОЛНИЦА КИЧУ 

2 
КОМПЛЕКС ПОДУЛ 4 СЪБИРАТЕЛНА 

СТАНЦИCAPTARE 
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3 СЪБИРАТЕЛНА СТАНЦИЯ КОМПЛЕКС ПОДУЛ 4 

4 КИЧУ ОКРЪЖНА БОЛНИЦА 

 

Дължина на трасето:    2x8км 

Средна скорост на движение:     50 км/час  

 

Работно време: 06,00-08,00 от час на час,  

       08,00-20,00 от 3 на 3 часа. 

 

 

 
 

 

Трасе IV (дължина  8 км) 

 

СПИРКИ ОТИВАНЕ:  

1. Окръжна болница  

2. Комплекс „Подул 4”  

3. Станция за улавяне 

4. Кичу 

 

СПИРКИ ВРЪЩАНЕ:  

1. Кичу 

2. Станция за улавяне 

3. Комплекс „Подул 4” 
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4. Кичу 

  

Разстояние между спирките (км)  

Общо разстояние 8 км  

 

 Системата на местния обществен транспорт регистрира през 2012 г.:  

общ брой пътници 2711036 (източник:община Кълъраш от 2012 г.) 

 върхови периоди   месец април  

      периодите на начало на училището  

      есенно изложение 1 – 8 септември  

общият брой пътници обхваща и броя абонаменти: 

бр. различни абонаменти  1015 

революционери       96 

разселени лица                   273 

ученици      229 

 

 

В този момент съществуващите МПС се вписват в следните параметри: 

 

                               Вид транспорт 

Показатели 

Микробус Градски 

автобус 

Градса скорост (км/час) 30 30 

Срок на работа (години) 8 - 10 8 – 10 

Потребление на гориво  (л/100) 18 - 22 30 – 40 

Среден капацитет на превозмаве (бр. 

пътници) 

14 – 20 30 – 40 

 

След обработката на избраните данни, направихме следните оценки: 

 

  трасе 1 трасе 2 трасе 3 трасе 4 ОБЩО 

Дължина на трасето (км) 2 x 9,5 2 x10 2 x 3 2 x 8  

Средна скорост на движение 

(км/час) 30,00 30,00 30,00 50,00  

Бр. автобуси / трасе / ден 8,00 2,00 2,00 2,00  

Оценка бр. пътувания / 

ежедневни 6.877,00 100,00 300,00 150,00 2.711.036 

Оценка бр. пътувания / 

годишно 

2.510.28

6 36.500 109.500 54.750 2.711.036 

Бр. пътувания на автобус/ 

ден 860 50 75 75  

Бр. пътници / автобус 30 15 30 15  
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бр. курсове на ден/aавтобус 9 7 7 4  

бр. изминати км / автобус 171 140 42 64 417 

Общо изминати км  1368 280 84 128 1860 

Потребление на дизел 

автобус / 100 км 38,00 20,00 38,00 20,00  

Потребление на дизел 

автобус / ден 65 40 76 13  

Общо потребление на дизел 

/ ден / трасе 520 56 30 26 632 

 

 

 4.7.2. Примерни варианти и икономически анализ 

 

Основни параметри на електрическите автобуси: 

Параметри Автобус BYD Автобус Ebusco 

Потребление на 

ел./100км 

130 kWh 115 kWh 

Капацитет на батерията 324 kWh 242 kWh 

Максимална автономност 250 км 250 км 

 

 Захранващите станции ще бъдат така разположени, че да осигуряват 

ефикасно зареждане, без да излагат в опасност живота на батериите.  

Така, предлагаме използването на захранващи станции със следните параметри: 

 - захранване с трифазен ток: 3 x 400 V ;  

 - максимален входен ток: 63 A; 

Теоретичната максимална мощност е :  

  P = √3x400x63 = 43.647 W.  

 Като се има предвид ефективността на батерията, преобразуването на 

енергийните загуби в резултат на ефекта на Джаул и вихровите токове в 

трансформатора и фактора на мощността възстановяването на оборудването и 

стабилизирането на напрежението, трябва да се отбележи, че наличната реалната 

мощност е приблизително 34 кW. 

 За приблизително 10 часа, може да се извърши цялостно зареждане на 

батериите, въпреки че в някои ситуации не се налага пълно зареждане, защото 

автобусът не трябва да измине 250 км, така че времето за зареждане да може да 

се адаптира към изискванията и необходимостта от консумация през следващия 

ден. 

 За следните изчисления и оценки може да се вземе предвид само модела 

електрически автобус, доставен от BYD, като разликите между техническите 

характеристики и цената са незначителни спрямо автобуса, произведен от Ebusco. 
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 Съгласно събраните данни и предвид оперативните характеристики и 

ограниченията на електрическите автобуси, могат да бъдат предложени следните 

промени за трасетата в община Кълъраш: 

 1. Замяната на 8 автобуси, които изминават трасе I с електрически МПС, 

които да намалят нивото на замърсяване в града, предвид факта, че този маршрут 

е най-пътуваният, пресичайки града от изток на запад. Всеки електрически автобус 

ще измине 171 км, като за това разстояние е необходимо зареждане на батерията 

до приблизителен капацитет 220 kWh. 

 За зареждането на батериите може да се потърси станция за зареждане с 

инсталирана мощност 34 kW, като времето на зареждане е приблизително 8 часа. 

Предвид работното време на транспорта между часовете 4.30 и 23.30, произтича 

кратък период на почивка от само 5 часа. Този интервал не е достатъчен за 

осигуряването на зареждането, необходимо за потреблението през втория ден. 

Броят електрически автобуси ще трябва да се допълни с конвенционални дизелови 

МПС, които да покриват времевата разлика докато електрическите автбуси се 

зареждат или може да се увеличи захранващото електричество на станцията, като 

в този случай има рискове за батериите (висок ток при зареждане определя 

загряване на акумулаторите и значително намаляване на живота им). 

 2. Използването на един електрически автобус по трасе IV, предвид 

важността на това трасе поради свързването на градовете Кълъраш и Силистра, 

съответно на свързването на община Кълъраш към речния транспорт по Дунав, в 

основните точки на отплаване към главните туристически или гранични 

дестинации. Автобусът ще трябва да изминава ежедневно  128 км. Работното 

време позволява използването на един автобус, а след 20.00 часа, при 

приключване на последния курс, автобусът може да се зарежда. Предвид това, че 

първият курс започва в 6.00 часа, произтича период на зареждане, който може да 

стигне до 10 часа. Така, батерията може да се зарежда до максимален капацитет 

324 kWh. Като се имат предвид разстоянията, които трябва да бъдат изминати и 

факта, че трасето е междуградско, предполагаме, че едно пълно зареждане ще 

бъде достатъчно за извършването на курсовете в 2 последователни дни. 

 Варианта с използването на един електрически автобус може да бъде 

предложен и за трасе 3, предвид относително ниската му дължина и от честотата 

на курсовете. 

 Може да се отбележи, че ако се използва един електрически автобус, трябва 

да има налично и едно друго резервно конвенционално МПС, което да може да 

поема пътникопотока в случай на повреди на електрическия автобус, периоди, 

програмирани за сервиз, смущения в захранването на зарядната станция и др. 

 

 Икономически анализ 

 За да се позволи сравнителен анализ между актуалната транспортна система 

и система, която използва електрически МПС, ще се вземе предвид трасе 4, 

където сравнението може да бъде добре откроена. 
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Актуална ситуация: 

Общо дневно потребление на дизел 

(литри) 632 

Цена на дизел (евро/л 

1,09 

Цена на дизела от помпа, без ДДС  

(след прилежащо приспадане на 

акциза) 

 

Съюза на пътническите превозвачи в Румъния оценява следните разходи за 

автобуси с  топлинен двигател:  

 

Гориво  1,7658 евро 

Гуми 0,0330 евро 

Поддръжка – ремонт 0,0820 евро 

Директни разходи на км 1,8808 евро 

 

За община Кълъраш, след направените оценки, имаме следните общи разходи: 

 

Ежедневни разходи за дизел (Евро) 689 

Годишен разход за дизел (Евро) 251.485 

Гуми, годишен разход (Евро) 22.403 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(Евро) 55.669 

Срок на използване (години) 10 

Разход гориво продължителност на живот 

(Евро) 2.514.850 

 

За трасе IV: 

Ежедневни разходи за дизел (Евро) 29 

Годишен разход за дизел (Евро) 9.490 

Гуми, годишен разход (Евро) 1.541 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(Евро) 3.831 

Срок на използване (години) 10 

Разход гориво продължителност на живот 

(Евро) 94.900 
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 Предложена ситуация: 

 При електрическите автобуси, максималният срок на експлоатация е много 

по-голям (почти двоен) спрямо този на автобусите с топлинен двигател, като 

разходите за поддръжка за по-малки.  

 Системата на батериите трябва да се замени до поне 4.000 цикъла на 

зареждане – разреждане (според твърденията на производителя), което означава 

почти 10 години живот.  

 Свързаните разходи се определят сходно, използвайки съществуващите 

данни и предвид цената на 1 MW = 118,29 евро. 

 За Кълъраш,  след осъществените оценки, имаме следните общи разходи: 

Потребление на електричество / 100 км 

(kWh) 130  

Общо ежедневно изминати километри 

(Км) 1.860 

Ежедневно потребление на 

електричество (kWh/ден) 2.418 

Годишно потребление на електричество 

(MWh/година) 883,6 

Гуми, годишен разход (Евро) 22.403 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(Евро) 55.669 

Разход за електричество на година (Евро) 104.521 

Срок на употреба (години) 10 

Разход гориво срок на живот (Евро) 1.045.210 

 

За трасе IV: 

 

Потребление на електричество / 100 км 

(kWh) 130  

Общо ежедневно изминати километри 

(Км) 128 

Ежедневно потребление на 

електричество (kWh/ден) 166,4 

Годишно потребление на електричество 

(kWh/година) 60.736 

Гуми, годишен разход (Евро) 1.541 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(Евро) 3.831 

Разход за електричество на година (Евро) 7.184 

Срок на употреба (години) 10 

Разход гориво срок на живот (Евро) 71.840 
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 Сравнявайки двата варианта на МПС по отношение на разходите за 

електричество, съответно дизел, се установява, че използвайки електрически 

автобуси, на нивото на цялата транспортна система в Кълъраш могат да се 

регистрират спестявания от приблизително 146.964 евро/годишно, т.е. 1.469.640 

евро/10 години. 

 Тези разлики се регистрират ако се закупи елктричеството от националната 

мрежа, по договорената тарифа на енергийния пазар чрез Оператора на 

енергийния пазар - OPCOM.  

 Въпреки че цената на един електрически автобус е почти двойна спрямо 

тази на един конвенционален автобус дизел, амортизацията на разходите по 

закупуване на електрическия автобус и оборудването, необходимо за 

функционирането му може да се ускори чрез снабдяване на станциите за 

зареждане с модерни системи за конверсия на възобновяемата енергия (слънчени 

пана, вятърни турбини, хибидрини системи). 

 За съжаление, и изпълнението по трасе 4 не е възможно, защото срокът на 

амортизация на разходите е много голям, поради дължината на трасето и на 

намалените като честота курсове. В замяна, за трасе 1 съществува проблема с 

много малкия срок на зареждане на акумулаторите. По-големият пътникопоток и 

големият брой километри, които трябва да измине ежедневно, правят обаче 

срокът на амортизация на инвестицията да намалява значително с помощта на 

сумите, инкасирани от продажбата на билети и на евентуалните субсидии от 

общината. 

 Следователно трябва да се идентифицира оптималното решение за 

относително бърза амортизация в зависимост от броя изминати километри 

ежедневно и осигуряване на минимален срок на зареждане на батериите. Може да 

се вземе предвид и използването на електрически микробус с капацитет 12 -20 

души за по-малко използваните маршрути. Предимствата му са представени от 

ниската цена на закупуване в сравнение с тази на един електрически автобус, 

ниското потребление на електричество  и ниския капацитет на акумулаторите, 

необходими за задвижване.  

 Като част от проекта  "SmartWheels,"  финансиран от Министерството на 

икономиката и технологиите в Германия, два изследователски института от RWTH 

Aachen University направиха микробус с електрическо задвижване за 

демонстриране на потенциала на използването на този вид МПС за обществения 

транспорт. Прототипът е създаден тръгвайки от платформата на един Mercedes-

Benz Sprinter City 65, а ISEA (Института за силова електроника в Германия) създаде 

захранващото оборудване с батерии и иновативна за бързо зареждане. Основните 

характеристики на този тип микробус са:  

 

Брой места  12+1 

Конски сили 150 kW 

Максимална скорост на 12.000 RPM 
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двигателя 

Капацитет на батерията 45 kWh 

Време на зареждане при 230 V 12 ч 

Време на зареждане при 400 V 

dc 
<1ч 

Максимална скорост  74 км/ч 

 

 
Микробус Mercedes-Benz Sprinter City 65 с електрическо задвижване 

  

 Автомобилът е тестван в реални пътни условия, по определени трасета и със 

стандартно време на работа 18 часа. Резултатите са синтетизирани в таблицата по-

долу: 

 

Дължина/време 

на изминатото 

трасе 

Разлика 

ниво 

Потребление на 

мин./макс. 

електричество 

[kWh/100км] 

Автономност 

[км] 

Бр. ежедневно 

изминати км след 

едно бързо 

зареждане (график 

5.00 -23.00) 

11,2 км/ 0:39 h 132 м 43 /56 62 -81  202,5 

12,5 км/ 0:56 h 159 м 50 /60 58-70 180 

29,6 км/ 1:43 h 268 м 47/52 67-74 216 

74 км/ 2:00 h 1000 м 38/42 – качване  

26/29 - слизане 

83-90 450 

 

 Считайки по-горните стойности, може да се състави анализ на потребление, 

сходно с предходно осъщественото при електрическите автобуси, регистрирайки 

средно потребление 50 kWh/100 км. 

 В община Кълъраш, пълната замяна на автомобилния парк с електрически 

микробуси определя следните разходи :  

Потребление на електричество / 100 км 50 
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(kWh) 

Общо ежедневно изминати километри (км) 1.860 

Ежедневно потребление на електричество 

(kWh/ден) 
930 

Годишно потребление на електричество 

(MWh/година) 
340 

Гуми, годишен разход (евро) 22.403 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(евро) 
55.669 

Разход за електричество на година (евро) 40.218 

Срок на изполване (години) 10 

Разход гориво срок на живот (евро) 402.180 

 

 За трасе IV, замяната на съществуващия микробус с електрически 

микробус определя следните разходи: 

Потребление на електричество / 100 км 

(kWh) 50 

Общо ежедневно изминати километри 

(км) 128 

Ежедневно потребление на електричество 

(kWh/ден) 64 

Годишно потребление на електричество 

(kWh/година) 23.360 

Гуми, годишен разход (евро) 1.541 

Поддръжка – ремонт, годишни разходи 

(евро) 3.831 

Разход за електричество на година (евро) 2.756 

Срок на изполване (години) 10 

Разход гориво срок на живот (евро) 27560 

 

 От гледна точка на потреблението на гориво, вариантът, който въвлича 

използването на електрическия микробус по трасе 4 е с разходи 27.560 евро за 10 

години, спрямо 94.900 евро при наличната транспортната система. 

 Разликата позволява закупуването на един електрически микробус, както и 

бързата амортизация на цената му. Следователно, за следващия период се 

предлага закупуването чрез структурните фондове на микробус, използваем за 

всяко от градските трасета в Кълъраш и идентифицирането на оптималния 

вариант, възможен от всички гледни точки, който да съставлява основата на 

бъдеща екологична транспортна система. Предимствата на този микробус се 

състои и в това, че може да има лесен достъп в защитените зони, с минимално 

влияние върху околната среда. Могат да се организират туристически групи за 
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натоварване на микробуса до максимален капацитет, с цел бързото възстановяване 

на инвестицията.  

 Ако анализираме наличието на местата за настаняване и присъствието на 

точките на туристически атракциони на трансграничната зона, можем да 

потвърдим, че в зоната съществува туристически потенциал, но който, за 

съжаление, не е експлоатиран така, както трябва. Туристическият потенциал на 

зоната позволява наличието и развитието за в бъдеще на местата за прием на 

туристи. Свързването на с модална, екологична и ефикасна транспортна система 

може само да допринесе за развитието на зоната и повишаване качеството на 

живот на жителите в зоната. Една добре организирана транспортна система 

позволява достъпа в зони на интерес чрез използването на всички налични МПС и 

осигуряване на необходими точки на взаимовръзка. 

 Понастоящем, само трасе 2 предлага пряка връзка с ГАРА CFR (виж фигурата 

по-долу). От тази точка, достъпът към трасе 4 става сравнително трудно предвид 

това, че до най-близката спирка може да се стигне пеша. Дори и достъпът до трасе 

3 не е много лесен. Вървенето пеша не е винаги удобен вариант, а смяната на МПС 

предполага закупуването на допълнителни билети (без да се взема под внимание 

допълнителното време), се препоръчва удължаването на двете трасета до ГАРА 

CFR, като по този начин се осигурява взаимовръзка. Така се избягва и изкушението 

на пътниците да използват собствени МПС. 

 Една бъдеща екологична транспортна система освен факта, че ще трябва да 

отговаря на изискванията на Бялата книга за транспорта, ще трябва да осигурява и 

свързването на всички МПС чрез интермодална система, която да може да осигури 

необходимите връзки. 
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Разположение на трасетата на обществен градски транспорт върху 

картата на община  Кълъраш 

 

Трасе I 
Трасе II 
Трасе III 
Трасе IV 
Речно трасе 
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 4.8. Анализ на изпълнението на транспотрната система с електрически 
автобуси в община Силистра  
 4.8.1. Състояние на актуалната транспортна система 

 Община Силистра има добре развита обществена транспортна мрежа така че 

да покрива необходимостите на пътниците независимо от часовия интервал. От 

предоставената информация установяваме, че в област Силистра към настоящия 

момент има 11 основни автобусни линии, измежду които: 

 2 градски линии във вътрешността на община Силистра (линия 1 и линия 6); 

 9 междуградски линии, които свързват със съседните населени места, но 

чиито спирки са разположени и в Силистра, осигурявайки по този начин 

добро разпределение на маршрутите за движение и лесния достъп на 

пътниците. 

По-долу са представени характеристиките на всяко трасе:  

Автобусна линия № 1 АвтогараСилистра – Триъгълника и връщане по същото 

трасе 

Работно време: от 06:00. до 19. 45 от 
30 на 30 минути 

Дължина на трасето: 4,02 км x 2 
(отиване-връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:225 Км 

 

Автобусна линия № 2 Оргтехника - Айдемир, квартал „Татарица” 

Работно време: от 5.30 ч. до 22 ч. 
от 20 на 20 мин. 

Дължина на трасето: 14,3 км x 2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси 3 Изминати км от всеки автобус: 486 Км 
(общо изминати: 1458 Км) 

 
 

Автобусна линия № 2A Оргтехника - Айдемир, квартал „Татарица” 

Работно време: от 5.30 ч. до 22 ч..от 
20 на 20 мин 

Дължина на трасето: 13,5 км x 2 
(отиване-връщане) 

Необходим брой автобуси 3 Изминати км от всеки автобус: 459 
(общо изминати: 1368 Км) 

 
 

Аавтобусна линия 5 Силистра - Калипетрово (ГАРА), 

Работно време:  
  - през седмицата: от Силистра от 05:20 до 
20:20; 
От Калипетрово от 06.00 ч. до 21.00; 
  - събота-неделя: от Силистра от 06.00 ч. до 
20.00. 
 От Калипетрово от 06:40 ч. до 20.40 ч. 

Дължина на трасето: 14,3 км x 2 
(отиване-връщане) 
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Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус: 
429 Км – през седмицата,  
215 Км – събота-неделя 

 

 

Автобусна линия № 6  - Център (многофункционална сграда) - Гробище 

Работно време: от центъра : от 07:05 
до 18:05  
От  гробището: от 07:35 до 19:15 

Дължина на трасето: 6,22 км x 2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:  ~ 300 Км  

 

Автобусна линия № 20 Силистра - Иширково 

Работно време: От Силистра : 05.30, 
07.20, 09.10, 11.10, 13.50, 17.20, 19.10  
От Иширково 06.20, 08.10, 10.10, 
12,15, 15.00, 18,10, 20.10 

Дължина на трасето: 29,4 км x 2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:  413 Км 

 

Автобусна линия № 22 Силистра – Ветрен 

Работно време: От Силистра  от 05:30 
до 19:35  
От Ветрен  от 06:20  до 20:35  

Дължина на трасето: 30,9 км x2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:  434 Км 

 

Автобусна линия № 23 Силистра – Българка 

Работно време: От Силистра 06.30, 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00  
  От Българка 07.00, 10.00, 12.50, 
16.00, 18.00 часа 

Дължина на трасето: 24,4 км x 2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус: 293 Км  

 

Автобусна линия 5A Силистра - Калипетрово (център) 

Работно време:  
  - през седмицата: от Силистра от 05:20 до 
20:20 pm ; от Калипетрово от 06.30 до 22.40. 
  - събота-неделя: о Силистра от 07.00 до 20.00; 
от Калипетрово от 07:40 до 22.40 

Дължина на трасето: 9,3 км x 2 
(отиване-връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус :   
298 Км   – през седмицата,   149 
Км – събота-неделя 

Автобусна линия № 25  Силистра - Бабук 

Работно време: От  Автогара Силистра от 05:52 до Дължина на трасето: 36,8 
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Автобусна линия № 33 Силистра – Поп Кралево 

Работно време: От Силистра от 06.40 ч до 18.30 ч 
От с. Поп Кралево от 07.16, 08.06, 16,16, 19.06 

Дължина на трасето: 29,6 
км x 2 (отиване - връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки 
автобус: 237 Км  

 
  

 Съгласно данните представени в предходните глави и предвид оперативните 

характеристики и ограниченията на електрическите автобуси, се 

предлатаизползването на електрически автомобили за пътнически транспорт по 

линиите 1, 20 и 22. 

 4.8.2. Предложени варианти и икономически анализ  

 Линия 1 – Автогара Силистра – Триъгълника и връщане е предложена 

защото има спирки само вътре в града, а транспортът с екологични автомобили 

има полезно влияние на първо място в градските агломерации поради това, че има 

ниски емисии на обработени газове (при хибридните автомобили) или 

несъществуващи (само при електрическите автомобили). Точно тези предимства, 

които ще доведат до постепенната замяна на конвенционалните автобуси са 

довели до препоръката да се използва електрическото задвижване особено по това 

трасее. Важен фактор при избора на този маршрут бе и това, че прави връзка с 

Автогара Силистра, образувайки по този начин интермодален възел за връзка 

между градския и междуградския обществен транспорт. 

 

Автобусна линия № 1 Автогара Силистра – Триъгълника и връщане по същото 

трасе 

Работно време: от 06:00. до 19.45 от 30 

на 30 минути 

Дължина на трасето: 4,02 км x 2 

(отиване-връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:225 Км 

 

 Ежеднвеното работно време е 13 ч., а цялото трасе може да бъде изминато 

за почти 16 мин. предвид дължината му от 8 км и от средната скорост на 

движение 30 км/ч.  

 Електрическите автобуси произведени от BYD или Ebusco имат автономност 

до 250 км и могат да функционират цял ден без презареждане на батериите. 

19:00. От с. Казимир от 06:37 до 19:45. От с. Ценович 

от  8,15  до 19,05 

км x 2 (отиване-връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки 

автобус : 442 Км  
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Параметри  Автобус BYD  Автобус Ebusco  

Потребление на 

електричество/100км  

130 kWh  115 kWh  

Капацитет на батерията  324 kWh  242 kWh  

Максимална автономия  250 км  250 км  

 

 За доставен ток, който да не надвишава 0,2 - 0,3 x капацитета на батериите и 

използвайки станция за зареждане с налична мощност 34 kW, продължителността 

на зареждане е между 8-10 часа. Следователно автобусът може да се зарежда през 

нощта и да се използва на следващия ден, без никакви ограничения по работното 

време. 

 Ако броят пътници на всеки курс е намален се предлага да се използва 

електрически микробус, 12+1 места (Mercedes-Benz Sprinter City 65), който е със 

средно потребление 50 kWh/100 км. Проблемът тук е ниската автономия 

(капацитет на батерията 34 kWh), между 60 и 80 км в зависимост от броя 

спирания/тръгвания и степента на натоварване. Така се препоръчва използването 

на 2 или дори 3 електрически микробуса понеже единият изминава трасето, а 

другите да бъдат в режим stand-by по време на зареждането. За да не се 

надвишава максималното електричество, времето, за което микробусът е спрял за 

зареждане ще бъсе приблизително 3ч. 

 За 3 часа микробусът по трасето изминава 52 км и консумира 25 Kwh (73% от 

общия капацитет), т.е. може да функционира нормално след което да бъде 

заменен от микробуса, който току що е зареден. Това, че е необходим по-голям 

брой електрически автомобили представлява основен недостатък относнон 

разходите, поддръжката и др. Това предимство може да бъде премахнато чрез 

използването на успешна ултрабърза станция за зареждане, способна да зарежда 

батериите за по-малко от 15 мин. (Level 3 fast charging). Полученото решение 

определя един единствен електрически микробус, който може да се зарежда 

бързо в почивката между 2 курса (защото работното време позволява), но и 

увеличаване на разходите по станцията за зареждане и батерията, която трябва да 

издържи на високи токове на зареждане. 

 За един икономически анализ по-долу са дадени данни относно 

потреблението и сравнителните разходи между автомобилите на дизел и 

електрическите. 

Индикатори  Автобус 
BYD 

Автобус 
Ebusco 

Microbuz 
City 65 

Потребление на електричество / 100 км 
(kWh)  

130 115 50 

Общо ежедневно изминати километри (Км)  225 225 225 

Ежедневно потребление на електричество 
(kWh/zi)  

293 259 113 

Годишно потребление на електричество 106,9 94,5 41,2 
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(MWh/An)  

Гуми, годишен разход (Евро)  22.403 22.403 15.403 

Поддръжка – ремонт,годишни разходи 
(Евро)  

55.669 55.669 27.600 

Разход за електричество на година (Евро)  12.645 11.178 4850 

Продължителност на употреба (години)  10 10 10 

Разход гориво продължителност на живот 
(Евро)  

126.450 
111.780 48.500 

 

  

 Автобусна линия № 20 Силистра – Иширково е предложена главно заради 

това, че прави връзка с летище Полковник Ламбриново и така може да се създаде 

интермодален възел, точно като при линия 1, която предлага достъп къв 

Автогарата. Линията се състои от спирки, разположени в гр. Силистра, но и извън, 

стигайки до Иширково. 

Автобусна линия № 20 Силистра – Иширково 

Работно време: От Силистра : 05.30, 
07.20, 09.10, 11.10, 13.50, 17.20, 19.10  
От Иширково 06.20, 08.10, 10.10, 
12,15, 15.00, 18,10, 20.10 

Дължина на трасето: 29,4 км x 2 (отиване-
връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:  413 Км 

 

 Спецификата на този маршрут е, че трасето има както участъци с чести 

тръгвания/спирания в Силистра, така и участъци с извънградски трафик с по-ниска 

консумация на електричество/гориво. Дължината на маршрута е доста голяма за 

един електрически автобус предвид неговата автономия от само 250 км. 

 Също така електрическите микробуси не са осъществим вариант в този 

случай, тъй като  автономията им е дори по-ниска от на електрическите автобуси и 

ще изисква станции за зареждане, разположени на няколко места по маршрута. 

Единственият вариант, ако се приеме това решение е, използването на няколко 

електрически микробуси или ултра системи за бързо зареждане. 

 Подходящо решение за този маршрут може да бъде представено от 

използването на 2 електрически автобуса. През първите 4 курса (около 7 часа), 1 

автобус ще бъде постоянно на път, а другият е свързан към станцията за 

Ежедневно потребление на дизел (litri) 86 

Ежедневно потребление на дизел (Евро)  120 

Годишно потребление на дизел (Евро)  43.800 

Гуми, годишен разход (Евро)  1.541  

Поддръжка – ремонт,годишни разходи (Евро)  3.831  

Продължителност на употреба (години)  10  

Разход гориво продължителност на живот (Евро)  438.800 
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заряждане. 7-те часа са достатъчни за зареждане от около 90%. Има и вариант за 

едновременно зареждане през нощта, като автобусите следва да бъдат подготвени 

на следващия ден: един по трасето и един в режим на готовност - сутрин, като 

следва вторият автобус да замени първият след изчерпване на батериите му. 

 Може да се приеме и възможността за допълнителен пакет батерии, които 

могат да бъдат отстранени от превозното средство. Така, комплектът батерии ще 

бъде постоянно свързан към станцията за зареждане и подготвен за използване. 

 Процесът е по-сложен и изисква специално предназначени станции, но могат 

да се намалят разходите за закупуване на втория автобус. За икономически 

анализ, по-долу са дадени и дани относно потреблението и сравнителните разходи 

между дизеловите и електрическите превозни средства. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатори  Автобус 

BYD 

Автобус 

Ebusco 

Microbuz 

City 65 

Потребление на електричество / 100 км 
(kWh)  

130 115 50 

Общо ежедневно изминати километри (Км)  413 413 413 

Ежедневно потребление на електричество 
(kWh/zi)  

537 475 207 

Годишно потребление на електричество 
(MWh/An)  

196 173,4 75,4 

Гуми, годишен разход (Евро)  22.403 22.403 15.403 

Поддръжка – ремонт,годишни разходи (Евро)  55.669 55.669 27.600 

Разход за електричество на година (Евро)  23.182 20.509 8919 

Срок на употреба (години)  10 10 10 

Разход гориво продължителност на живот 

(Евро)  

231.820 205.090 89.190 

Ежедневно потребление на дизел 

(литри) 

157 

Ежедневно потребление на дизел 

(Евро)  

220 

Годишно потребление на дизел 

(Евро)  

80.227 

Гуми, годишен разход (Евро)  1.541  

Поддръжка – ремонт, годишни 

разходи (Евро)  

3.831  

Продължителност на употреба 

(години)  

10  

Разход гориво продължителност 

на употреба (Евро)  
802.270 
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 Автобусна линия № 22 Силистра – Ветрен е предложена защото предоставя 

достъп до природен резерват Сребърна, изключително интересна туристическа 

атракция, която може да бъде достъпна от туристите чрез осигуряване на 

бърза транспортна система в зоната. Както островната зона представлява реален 

интерес за туристическия потенциал, така и природния парк Сребърна предлага 

възможности за прекарване на времето на открито и може да бъде основна 

атракция в зоната. Също толкова важен аспект в предложението за използване на 

екологични МПС по този маршрут е ниското влияние на електрическите автобуси за 

защитената зона, предвид правилата, които трябва да се спазват в периметъра или 

в близост до природните резервати. За в бъдеще, използването само на 

електрически МПС ще позволи промяната на този маршрут в смисъл на устройване 

на спирките, които са най-близки до природния парк.  

  

Както и маршрут № 20, трасето има както участъци с чести 

тръгвания/спирания ви Силистра, така и участъци с извънградски трафик с по-

ниска консумация на енергия/гориво. 

Дължината на маршрута е доста голяма за един електрически автобус 

предвид автономията му само от 250 км. 

Също така електрическите микробуси не са осъществим вариант в този 

случай, тъй като имат и по-ниска автономия от електрическите автобуси и ще 

изискват станции за зареждане, разположени на няколко места по трасето. Ако се 

приеме това решение, единствено е използването на няколко електрически 

автобуси или ултра системи за бързо зареждане. 

Подходящо решение за този маршрут може да бъде представено от 

използването на 2 електрически автобуса. През първите 4 курса (около 7 часа), 1 

автобус ще бъде постоянно на път, а другият е свързан към станцията за 

заряждане. 7-те часа са достатъчни за зареждане от около 90%. Има и вариант за 

едновременно зареждане през нощта, като автобусите следва да бъдат подготвени 

на следващия ден: един по трасето и един в режим на готовност - сутрин, като 

следва вторият автобус да замени първият след изчерпване на батериите му. да 

бъдат отстранени от превозното средство. Така, комплектът батерии ще бъде 

постоянно свързан към станцията за зареждане и подготвен за използване. 

Процесът е по-сложен и изисква специално предназначени станции, но могат да се 

намалят разходите за закупуване на втория автобус. Ако се използват системи за 

свръх бързо зареждане (level 3 fast charging) времето за зареждане намалява 

Автобусна линия ус № 22 Силистра – Ветрен 

Работно време: От Силистра от 05:30 

до 19:35  

От Ветрен  от 06:20 до 20:35  

Дължина на трасето: 30,9 км x2 (отиване-

връщане) 

Необходим брой автобуси: 1 Изминати км от всеки автобус:  434 Км 
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драстично и така може да се използва успешно 1 единствен електрически автобус. 

 Времето на последване по едно такова ммеждуградско трасе позволява 

почивки или зареждания преди започването на нов курс. 

 Данните относно потреблението и разходите са сходни с тези на маршрут 20 

предвид общото изминато разстояние от всеки автобуси.  

Индикатори  Автобус 

BYD 

Автобус 

Ebusco 

Microbuz 

City 65 

Потребление на електричество / 100 км 

(kWh)  

130 115 50 

Общо изминати км ежедневно (Км)  434 434 434 

Ежедневно потребление на електричество 

(kWh/zi)  

537 500 217 

Годишно потребление на електричество 

(MWh/An)  

207 183 79,3 

Гуми, годишен разход (Евро)  22.403 22.403 15.403 

Поддръжка – ремонт,годишни разходи (Евро)  55.669 55.669 27.600 

Разход за електричество на година (Евро)  24.402 21.588 9388 

Продължителност на използване (години)  10 10 10 

Разход гориво продължителност на живот 

(Евро)  

244.020 215.880 93.880 

 

Годишни разходи за дизел: 84.450 евро,  

Разходи за дизел за време от 10 години: 844.450 евро 

 

 4.9. Приложение на речни превозни средства с електрическо 

задвижване 

 4.9.1. Електрически лодки – използването им в трансграничния регион 

 Ако електрическите автомобили са достатъчно известни (като леките 

електрически автомобили, тези с пропрофесионално предназначение, обществен 

транспорт и от типа на електрическите микробуси), електрическите лодки са по-

малко промовирани, въпреки че в ммного страни от ЕС и в САЩ те работят. 

Например, във Франция, понастоящем има стотици електрически лодки, които 

плават или като лодки за развлечение, или за превоз на пътници.  

 Електрическата лодка, независимо от вида й, позволява близос с и 

откриване на природата, допринасяйки изцяло за чистата околна среда, без шум в 

духа на уважението към красотите на природата. 

 За онагледяване представяме прототипа на една такава лодка, която е 

резултат от изследователски проект на INCDIE ICPE-CA [Nicolae S., et al. 2009, A 

New Way of Sailing in Danube Delta] и има следните характеристики: 

- Строителен тип: КАТАМАРАН, направен от стабилно фибростъкло с 

епоксидна смола; 

- Капацитет на превозване - 4-5 души (макс. 400 кг); 
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- Максимална мощност 2 kW; 

- Дължина 6 м, ширина 2,2 м, височина на поплавъците 0,6 м,  собствено 

тегло 600 кг; 

- Захранващо напрежение от слънчеви панели 24 V непрекъснат ток, 

максимална мощност 3 x 200 W; 

- Захранващо напрежение от хидро система 48 V непрекъснат ток, максимална 

мощност 200 W, изчислени за скорост на воден дебит 1,6 м/сек. 

 

              
Екологична лодка с електрическо задвижване, снабдена със слънчеви панели 

и микро хидро генератор, изработена от INCDIE ICPE -CA 

 

 По-нататък ще бъдат представени също няколко решения за лодки с 

електрическо задействане, предложени от фирми производителки с опит в 

областта: 

 
Електрическа лодка CAP Electrique 

  

 Характеристики :  

 

 Употреба: за 

развлекателни разходки 

 Конструкция от 

полиетилен 

 Тегло: 190кг 

 Полезен товар : 375 кг 

 Капацитет : 5 души 

 Круизна скорост : 7 км/ч 

 Размери : 4 м x 1,8 м 

 Цена : 5.990 евро 

 Гаранция : 1 година 
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 Система за електрическо 

задействане : мотор 0,5 

kW, 24 V 

 Източник на енергия : 4 

батерии, капацитет 180 Ah, 

общо тегло 120 кг 

 

 
Quicksilver 435 E 

  

Характеристики : 

 

 Вид : лодка с кабина за 

разходки в езера и 

канали 

 Оборудване с мотори за  

непрекъснат ток или 

променлив ток. 

 Тегло : 585 кг 

 Полезен товар: 375 кг 

 Капацитет : 5 души 

 Круизна скорост : 6 км/ч 

 Размери : 4,48 м x 2,1 м 

 Цена : 13.500 евро 

 Гаранция : 1 година 

 Система за електрическо 

задействане : Мотор за 

непрекъснат ток 

деривация 4 kW, 48 V 

 Източник на захранване : 

4 - 10 батерии, капацитет 

140 Ah, общо тегло 150–

200 кг 

 

 
Електрическа лодка модел Cap 400 E 
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Характеристики : 

 

 Вид: лодка за разходи в 

езера и реки 

 Конструкция от полиетилен 

 Тегло : 350 кг 

 Полезен товар : 450 кг 

 Капацитет : 6 души 

 Круизна скорост : 6 км/ч 

 Размери : 4 м x 1,9 м 

 Цена : 5.600 евро 

 Гаранция : 1 година 

 Система за електрическо 

задвижване: мотор за 

непрекъснат ток с 

постоянни магнити 0,8 kW, 

24 V 

 Източник на захранване: 4 

батерии, Капацитет 180 Ah, 

общо тегло 120 кг 

 Автономия : 7 часа 

 

 
Duffy 16 Sport Cat 

 

Технически спецификации: 

 

 Дължина: 4,5м; 

 Капацитет на превозване: 9 

възрастни; 

 Максимална скорост: 5 мили/ч; 

 Автономия:  при круизна 

скорост – 7,5 ч; при макс. 

скорост – 3.5 ч; 



 

 

 
Електрокрафт  модел 16CS 

Технически спецификации: 

 

 Дължина: 4,5м; 

 Капацитет на превозване: 9 възрастни; 

 Круизна скорост: 4 мили/ч; 

 Максимална скорост: 5,5 мили/ч; 

 Автономия:  при круизна скорост – 8 ч; при макс. скорост – 2.5 ч; 

 Продълж. на зареждане : 8 ч; 

 Това са само няколко от видовете лодки с електрическо задвижждане 

представени понастоящем на пазара; те са анализирани, а един от изводите, който 

се налага, е, че закупуването на лодки с електрическо задействане не е възможно 

в настоящия момент в Румъния, поради високата цена.  

 4.9.2. Общи съображения относно конструкцията и геометрията на 

понтоните  

 Понтоните са плаващи системи състоящи се от няколко поплавъка и 

платформа, върху която са разположени съоръженията. По-нататък е представен 

за онагледяване понтон, снабден с генератори, поставени в ток, използвани за 

зареждане на батериите на електрическите лодки. Един подобен понтон трябва да 

съдържа следните елементи: 
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Модел на понтон за акостиране, снабден с хидравлични турбини за 

зареждане на батериите 

Съставни елементи: 

1. поплавък; 

2. мост на понтона; 

3. елементи за захващане на поплавъците към моста; 

4. защитен парапет; 

5. батерии; 

6. телескопичен ръкав на системата перка-генератор; 

7. сгъваем ръкав по хоризонталата; 

8. перка; 

9. лост за фиксиране/блокиране на телескопичния ръкав; 

10. платно; 

11. система за задвижване/блокиране на платното; 

12. електрически генератор; 

13. водач; 

14. тента за защита на батериите; 

15. бига за трансбордиране на батерии понтон-лодка. 
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 Плавателността се гарантира от поплавъците (в този случай могат да бъдат 

между 4 и 6, в зависимост от размерите, на понтона). При използване на такива, 

направени от стъклени влакна, могат да се използват 4 поплавъка. 

Използваните поплавъци трябва да имат следните качества: 

 леки; 

 устойчиви; 

 много добра плавателност; 

 разделителни; 

 лесни за използване; 

 с много възможности за фиксиране към дървени или метални 

платформи; 

 хидродинамична форма за малка устойчивост на ток (пръстеновидно 

напречно или касетирано сечение); 

 Средни габаритни системи за заемане на малко пространство и лесни 

за транспортиране (дължинаa 1,5 - 1,8 м, диаметър 0,6 – 0,7 м/ 

касетирана страна 0,5 – 0,7 ); 

 маса 20-30 кг; 

 обем 300 -350 litri; 

 дълга продължителност на живот; 

 могат да се ремонтират при произшествие; 

 без поддръжка (само почистване за естетика); 

 стегнатост; 

 устойчивост на соли, киселини и на студ; 

 дебелина на поплавъците 5 -7 мм. 

 4.9.3. Предложение за речен транспорт, основан на лодка за пътнически 

транспорт 

 Общата стратегия за сухопътен и речен транспорт за развитието на 

трансграничната зона Кълъраш - Силистра ще се конкретизира в рамките на този 

проект чрез демонстративното използване на две лодки: по една за местните 

власти на всеки град (Община Кълъраш и Община Силистра). 

 Лодката, с конструкция тип катамаран, която следва да бъде пусната в 

експлоатация за превоз на 6 души на борда (от които един ще бъде водач на 

лодката), се задвижва от електрически двигател с 5kW. 

 Мястото на водача се намира на носа, където са разположени едно колело и 

ръчка за ускоряване (ръчката за ускоряване е част от принадлежностите на 

оборудването). Системата за управление на плавателния съд е направена с кабел; 

кабелите и фитингите трябва да са направени от некорозивни материали. 
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 Лодката тип катамаран ще има два поплавъка от алуминиева ламарина с 

непроницаеми отделения, а всяко отделение трябва да бъде снабдено с 

вентилационна тръба и с клапан, който ще бъде свързан с ръчна помпа зе трюма. 

Над тези поплавъци ще бъде инсталирана алуминиева платформа. Платформата е 

затворена по контура с алуминиеви парапети, за които е фиксирана стойка за 

тентата, която има ролята да подкрепя фотоволтаичните панели (фотоволтаичните 

панели са включени в предмета на покупката). Лодката ще има електрически 

двигател с перки, монтиран на кърмата, ориентируем, извънбордови тип. 

 Електрическата инсталация ще бъде направена за непрекъснато напрежение 

от 48 V и ще бъде предвидена за защита с превключвател за безопасност на 

батерията и табло за безопасност. 

Технически характеристики на лодката: 

- Вид на лодката: отворена; 

- Материал на поплавъка: алуминиева ламарина; 

- Материал на платформата: алуминиева ламарина; 

- Тента + прозрачни брезенти за защита + стационарни брезенти за 

зимата 

- Дължина: 6.00 м; 

- Ширина: 2.20 м; 

- Максимално газене: 0,42 м; 

- Две цилиндрични части отзад на лодката, две цилиндрични части на 

носа (от алуминий); 

- Брой превозвани души : 6. 

 
Лодка за превоз на хора 
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 Системата за електрическо задвижване осигурява движение на лодката с 

регулируема скорост и в двете посоки (напред и назад) и ще се състои от движещ 

механизъм тип морско витло, електрически мотор и вариатор на скорости (който 

ще лост за ускорение в пилотската кабина), 

Технически спецификации на задвижващата система: 

- номинална мощност 5 kW; 

- захранващо напрежение 48V; 

- контрол на посоката напред/назад; 

- извънбордов тип на конструкцията; 

 За захранването на двигателя ще се използват 4 литиево-йонни батерии със 

следните характеристики: 

- номинално напрежение 25,9; 

- капацитет (EN) 104 Ah; 

- включено електронно управление за защита от претоварване, дълбоководно 

разтоварване, обратна полярност, свръхтемпература, потапяне; 

- цикли зареждане/разреждане цикли (при степен на разреждане 100%): 800. 

 Лодката ще бъде оборудвана с фотоволтаични пана, които да осигуряват 

енергия, необходима за функционирането й от възобновяеми източници (слънчева 

светлина). Паната ще бъдат свързани във връзка серия/успоредно, така че при 

излизане да се получи напрежението, подходящо за зареждане на акумулаторната 

батерия (48 V номинално напрежение). Предотвратяване на претоварването на 

батериите ще бъде осигурено от регулиращ модул съответно оразмерен спрямо 

мощността на панелите. Панелите (4 на брой), съответно осигурени, ще бъдат 

подредени върху тента, част от надстройка над понтона, която ще заема мястото 

на покрив. 

 Технически спецификации за фотоволтаичния панел: 

- мощност (излъчване 1000 W/м) 200 W; 

- напрежение 24 V; 

- клетъчна технология: монокристална. 

 За опериране на курсовете лодката ще разполага с понтон за акостиране, 

който ще се базира на технически  проект, осъществен в съответствие с 

"Техническите правила за изграждане и класификация на вътрешните водни 
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плавателни съдове" на румънския морски орган. Неговите характеристики са, 

както следва: 

• максимална дължина: 4,00 м; 

• максимална ширина: 3,00 м; 

• височина на конструкцията: 0,90 м; 

• газене 0,45 м; 

• обем 2,4 т; 

 Понтонът ще има компактна конструкция, образувана от два метални  

поплавъка, елементи за връзка между тях и мост с минимална площ от 12 м2, 

изработен от ръбеста ламарина, подкрепена от метални профили, поставени 

напречно и надлъжно. 

 Ще се осигури лесен достъп до борда за трансбордиране на персонала от 

брега или лодки, акостирали на понтона, както и безопасното движение на 

персонала по моста. 

 За да се осигури лесен достъп от плавателния съд до моста на понтона, ще 

се изработи пасарела от дърво с дължина от 2,5 м, широчина от 0,5 м и парапет от 

двете страни, в съответствие с обичаите на корабостроенето. 

 От външната страна, ще бъдат монтирани фиксирани парапети по цялото 

обковаване на съда. В зони за достъп до борда ще бъдат инсталирани врати на 

нивото на парапетите, с ширина 1 м, изработени от подобни материали като тези 

на парапетите. В зоната на носа, за защита на поплавъците, ще има метални летви, 

които да предотвратяват проникването на различни тела под понтона. 

 Материалите, използвани в конструкцията на понтона ще бъдат в 

съответствие с изискванията на румънския военноморски орган; 

 Понтонът ще бъде снабден с 2 спасителни пояса, както и с водоустойчива 

лампа за осветление. 

 
Понтон за акостиране 
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 По-долу предлагаме няколко трасета, които може да измине лодката за 

превоз на пътници. Тези речни трасета са насочени главно към две цели: 

- Пътнически и товарен транспорт между граничните точки на качване 

на борда. Транспортът може да бъде осигурен между съществуващите точки на 

качване на борда в Силистра и Кълъраш или бъдещите такива, които ще бъдат 

уредени. Една от тях може да бъде разположена в зоната на отвесната скала край 

речния бряг в Кълъраш 

- Развлечения - Придвижване от Кълъраш или Силистра до островите, до 

крепоста Пъкуюл луй Соаре. За поемане на пътниците от Кълъраш може да се 

използва съществуващата точка на Кичу или бъдеща точка за качване от зоната на 

отвесната скала на речния бряг. Като се има предвид целта на пътуването, могат 

да се използват лодки с малки размери, електрически задвижвани, сходни на 

представените лодки. Те имат предимството, че могат лесно да проникват в 

защитените територии, с минимално въздействие върху околната среда. 

 

 4.9.4. Варианти на речни маршрути: 

 1. Трасе I за туристически курсове 

 Маршрутът преминава главно през зоната на островите и може да бъде 

изминат по няколко начина: 

• С тръгване от зоната на отвесната скала край речния бряг на Кълъраш - 

разстояние: 28 км х 2; 

• С тръгване от точка на качване Кичу - разстояние: 22 км х 2; 

• С тръгване от Силистра - разстояние: 24 км х 2; 

 Трасето може да премине през всички споменати по-горе точки, но също 

така и през точка на качване Остров, за да може да се поемат възможно най-много 

пътници. 
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Устройване на трасе I. Фото източник: https://maps.google.com 

 

 

 2. Трасе II за пътнически транспорт - Дължина 25 км и  Трасе III за 

транспорт между Кичу и Остров – разстояние 1,8 км 

 
Устройване на трасе  III. Фото източник: https://maps.google.com 

 

https://maps.google.com/
https://maps.google.com/
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 Възможен анализ на потреблението за предлаганите трасета е трудно 

осъществим, тъй като потреблението на енергия на лодката е различно в 

зависимост от мощността на двигателя, брой превозвани души, скоростта на 

движение, както и бързината на водния поток и посоката на движение (нагоре или 

надолу по течението). 

 Компания за производство на системи с електрическо задвижване представя 

теоретична графика на консумирания ток в зависимост от скоростта на движение. 

 Цялостна стратегия за автономията на лодката разглежда идентифицирането 

на точката на функциониране, в която скоростта трябва да се свърже с 

потреблението, така че да се получи максимална автономия с наличните батерии. 

 Както се вижда от графиката по-долу, зависимостта от погълнатия ток в 

зависимост от скоростта, е линейна. Оптималната работна точка за автономия от 

22 морски мили (около 40 км) се постига при скорост от около 4,2 възела, 

консумирайки само 23% от общата наличност за система от батерии от 200 Ah. 

Така, чрез намаляване на скоростта може да се постигне увеличаване на 

автономията с 145%. 

 
Теоретична графика на електрическото задвижване относно автономията. 

Източник: http://bluefinelectric.ca 

 

 Тези въпроси са от голямо значение за плавателните съдове, използвани за 

туризъм. В този случай, не е необходима висока скорост на движението, а голяма 

http://bluefinelectric.ca/
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автономия на батериите. По отношение на туристическия маршрут с разстояние 2 х 28 км 

трябва да се избере мощността така, че автономията да е достатъчна или дори да 

надвишава това разстояние. Това може да се постигне с нисък капацитет на пакета 

батерии, тъй като скоростта на плаване е ниска. 

За предпочитане е варианта с интермодален местен публичен транспорт. В 

момента, пътно трасе 4 свързва Окръжната болница в Кълъраш и точката на качване Кичу. 

За да се осигури лесен достъп до другите речни трасета е необходима и връзка със 

сухопътния транспорт, която да осигури придвижването до точките на качване. Особено 

важно е и времето за изчакване на евентуалните лодки, които да поемат пътниците. 

Трябва да се корелира времето за чакане от пристигането на автобуса/микробуса до 

заминаването на лодката за превоз на пътници, така че транспортът да бъде възможно 

най-бърз. 

В момента транспортът с бака по маршрутите Кичу - Силистра - връщане и Кичу-

Остров връщане се осъществява чрез тласкачи или с ферибота. За анализ на 

потреблението, по-нататък представяме следните технически данни на тласкача Rovinari 

15, който е част от флота, извършващ пътувания по горепосочените туристически 

маршрути. 

• Дължина: 60,30 м; 

• Ширина: 11,70 м; 

• Височина на конструкцията: 4,0 м; 

• Газене: 3,40 м; 

• Мощност на машината: 2 х 320 к.с. (2 х 235 кВт)/1360 оборота в минута; 

• Мощност на спомагателните машини: 1 х 44 к.с. (32 кВт); 

• Вид главен двигател: 2 х МВ 836 Bb; 

• Вид спомагателни двигатели: Perkinson; 

• Потребление на дизелово гориво на главните двигатели: 90 л/ч; 

График: Понеделник - Неделя: 06:00 - 22:00 / Тръгване на всеки 15 минути 

22:00 - 06:00 / Тръгване на всеки 30 минути 

Продължителност на пътуването Кичу - Силистра е 20-25 мин. 

Приблизителното разстояние между Кичу и Силистра е 1,8 км. 

 Предвид базата данни, предоставени от операторите, произтича 

потребление на дизел на курс на тласкач приблизително 30л. 

 Актуалната цена на дизела е 5,5 леи (1,25 евро)/литър. За курс по трасето 

Кичу-Силистра или Кичу – Остров, операторът търпи разход на дизел от 

приблизително 42 евро/курс. 
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 В тези условия, е добре дошла алтернатива на речния транспорт, 

посветена изключително на развлекателния туризъм и може да бъде 

идeалното решение за малки групи туристи. 

 Засега, тежкият речен транспорт няма алтернатива, а екологичните 

стратегии на световно ниво визират само вариант на транспорт с лодки с малки 

размери, които да задоволят нуждите на определена целева група. 

 4.10. Равни възможности за осигуряване на достъп до обществен 

транспорт за хора с увреждания 

 В Европейския съюз, един от шест души страда от увреждане, от лека до тежка 

форма, а общо, приблизително 80 милиона души не могат често да участват пълноценно в 

обществения и икономическия живот поради физически и поведенчески бариери. 

Равнището на бедност на хората с увреждания е 70% по-високо от средното, което отчасти 

се дължи на техния ограничен достъп до заетост. 

 Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от определени 

увреждания, които ги ограничават в известна степен, а над 20% страдат от някаква форма 

на увреждане, което ги ограничава значително. В допълнение, се предвижда тези числа 

ще се увеличат със застаряването на населението в ЕС. 

 ЕС и неговите държави-членки имат твърд мандат за подобряване на социалното и 

икономическото положение на хората с увреждания. 

 • Член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи: "Човешкото 

достойнство е ненакърнимо Тя трябва да се зачита и защитава". 

 • Член 26 предвижда, че "Съюзът признава и зачита правото на хората с 

увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, 

социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на 

общността." 

 • В допълнение, член 21 забранява всяка форма на дискриминация, основана на 

увреждане. 

 • Трататът за функционирането на Европейския съюз (ТФЕС) изисква Съюзът да се 

бори с дискриминацията, основана на увреждане в определянето и прилагането на 

политиките и дейностите (член 10) и му дава правомощието да приема законодателство за 

борба с този вид дискриминация (член 19). 

 • Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, първият правно 

обвързващ инструмент в областта на правата на човека, към която ЕС и държавите-членки 

са страни, скоро ще се прилага в целия ЕС. Конвенцията на ООН призовава държавите, 

които са страни по нея, да защитава и гарантира, че хората с увреждания могат да ползват 

всички права на човека и основните свободи. 
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 Според Конвенцията на ООН, хората с увреждания са хора с дългосрочни 

физически, интелектуални или сетивни увреждания, които могат да възпрепятстват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с всички 

останали. 

 Европейската комисия непрекъснато работи с държавите-членки, за да се 

премахнат пречките от пътя на Европа без бариери, базирани на последните решения на 

Европейския парламент и на Европейския съвет. 

 Пълноценното участие на хората с увреждания в обществения и икономическия 

живот е от съществено значение за успеха на стратегията на Европа 2020 на ЕС за 

насърчаване на интелигентен, устойчив растеж, благоприятен за приобщаването. 

Изграждането на общество, в което никой не е изключен, осигурява пазарни възможности 

и насърчава иновациите. Достъпът до услуги и продукти представляват силен 

икономически казус предвид търсенето от все по-голям брой възрастни потребители. 

Например, пазарът на ЕС за помощни средства (с годишна стойност възлизаща на над 30 

милиарда евро) продължава да бъде фрагментиран, а устройствата са скъпи. Нито 

политическите и регулаторните рамки, нито разработването на продукти и услуги не 

отразява нуждите на хората с увреждания по подходящ начин. Много стоки и услуги, и, до 

голяма степен, построени сгради и съоръжения все още не са достатъчно достъпни. 

Икономическият спад е оказал отрицателно въздействие върху състоянието на хората с 

увреждания, така че необходимостта от действия е спешна. 

Предвид горните съображения, е разработена "Европейска стратегия 2010-2020 за 

хора с увреждания: подновен ангажимент за безпрепятствена Европа". 

 Общата цел на тази стратегия е да предостави на хората с увреждания капацитетa 

да се ползват с пълни права и да се възползват напълно от участие в европейския 

социален и икономически живот, особено чрез единния пазар. 

 От направленията на тази европейска стратегия особено важно е това на 

достъпността. "Достъпността" се определя като възможност за хората с увреждания на 

достъп, равноправно с всички останали, до физическата среда, до транспорта, 

информацията и системите и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), 

както и до други инфраструктури и услуги. 

 Достъпността е предпоставка за участие в социалния и икономическия живот, но ЕС 

все още има да извърви дълъг път, за да се постигне тази цел. Комисията предлага 

законодателни инструменти, но и на други инструменти, като например стандартизация, 

за оптимизиране достъпността на архитектурната среда, и ИКТ в съответствие с 

цифровите технологии и с водещата инициатива "Съюз за иновации". Въз основа на 

принципите за по-интелигентно регулиране, Комисията ще разгледа предимствата от 
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приемането на законодателни мерки, които да гарантират достъпност до продукти и 

услуги, включително мерки за засилване на използването на обществените поръчки (което 

се оказва ефективно в САЩ). Комисията ще насърчава включването на принципа за 

достъпност и за "проектиране за всички" (design for all) в учебните планове и обучителни 

курсове за съответните професии. 

 В Румъния има 690.469 хора с увреждания, регистрирани през 2011 г., от които 10% 

са деца. По-голямата част от 673.359 са неинституционализирани. Тези хора, в 

съответствие с регламентите в сила, се ползват от същите права, като останалата част от 

населението. Според статистиката на НСИ, към 31 декември 2011 г. в окръг Кълъраш е 

имало 10.089 хора с увреждания, от които с тежки увреждания 5.073, акцентирани 4.436, 

средни 574 и леки 6 души. Броят на ангажираните хора с физически увреждания в окръга 

е 45. Тази статистика е от особено значение и е отражение на факта, че има много хора с 

физически увреждания, които имат нужда от извозване до работата. Достъпът на тези 

хора до обществения градски транспорт, е необходимост, защото в противен случай не 

могат да активират пазара на труда. 

 Въпреки че социалната система в Румъния започна наистина да се адаптира към 

европейските стандарти, голям брой служители с увреждания все още са пренебрегвани. 

С Правителствено решение № 1175/2005 са утвърдени като "общи и специфични цели: 

насърчаване на социалната интеграция на хората с увреждания като активни граждани в 

състояние да контролират живота си; повишаване на институционалния и 

административния капацитет, активно участие и достъп до социални услуги; укрепване на 

публично - частното партньорство; насърчаване на предоставянето на висококачествени 

услуги, които отговарят на индивидуалните нужди на инвалидите, достъпност на 

физическата, информационната среда, транспорта и жилищата; свързване на системата за 

защита на децата с увреждания с тази на възрастните с увреждания. Въпреки това, до този 

момент, достъпът до образование, здравеопазване, трудова заетост, обществен 

транспорт, условията за живот и движение във физическата среда са области, които не са 

достатъчно разрешени от местните власти". За подкрепа на хората с увреждания, е 

необходимо да се идентифицират трудностите, пред които тези хора са изправени в 

ежедневните дейности в публичното пространство. Осигуряването на мобилността на тези 

хора остава единствената им възможност за непрекъсната адаптация към околната среда. 

Законодателството в сила налага някои специфични правила за адаптиране на 

гражданските сгради и прилежащото градско пространство към изискванията на хората с 

увреждания с норма NP051 / 2001 за следните увреждания: моторни и механични 

увреждания на крайниците, визуални и звукови. Моторно-двигателните увреждания на 
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крайниците включват хора с двигателни затруднения, в инвалидни колички и с двигателни 

трудности на крайниците. 

 Нормата, с която се налага задължителното устройване на обществените, 

културните, спортните сгради и сградите за прекарване на свободното време, на 

жилищата построени с публични средства, транспортните средства, обществените 

телефони и пътищата за достъп, с цел осигуряване на достъпност за инвалидите е 

извънредна наредба на правителството № 102/1999 (чл. 11), с последващите изменения и 

допълнения. 

 Специфичните изисквания на хората с увреждания са тези, свързани с изискването 

"оперативна безопасност". Упълномощаването на изграждането на сградите, посочени по-

горе, става само ако проектът спазва нормата за адаптиране на гражданските сгради и 

прилежащото градско пространство към изискванията на хората с увреждания, индикатив 

NP 051/2000, одобрен от Наредба 649/2001 051/2000. 

 При подобряването, преустройването, укрепването и ремонтирането на 

съществуващите сгради, ако не е възможно спазването на някои нива на резултатност, 

установени от норматива, ще се адаптират, доколкото е възможно, компенсаторни мерки 

за защита. 

 Категориите потребители включват: 

- хора с механични и двигателни увреждания на крайниците, 

- хора с нарушена визуален апарат, 

- хора с увреден слух. 

 Използването обществения транспорт от хората с увреждания може да е възможно 

при спазване на следните препоръки относно достъпа до спирките на обществения 

транспорт и към превозните средства. 

- Автобус, тролейбус, трамвай, лодки: 

- макс. денивелация 0,025 м; 

- макс. надлъжен наклон 10% за денивелация 20 см; 

- ширина 1,60 м. 

 Трите компонента на трафика, човек, превозно средство и път, проявяват на една 

връзка между тях. В тази система, човек има главно участие чрез ролите, които играе - 

независим по себе си компонент на системата, но и фактор за създаване и въздействие 

върху другите два компонента. Всеки човек представлява и най-уязвимата верига в 

системата, затова пътният трафик трябва да се провежда при най-високите условията на 

безопасност. 
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система на трафика – system de trafic 
подсистема – subsistem 
човек – автомобилен водач, производител на МПС и на пътя – om … 
МПС – моболен състав, пешеходец – vehicul … 
път – инфраструктура на системата, пътно систематизиране – cale rutiera 

 

Диаграма за функциониране на пътния трафик. Източник: 

http://users.utcluj.ro/~Boitor/docs/asigurareaMobilitatii.pdf 

 

 Пътният трафик обединява движението на превозните средства и пешеходците, и 

може да бъде активен или пасивен. Човекът, като фактор на системата, трябва да разбере 

начина на движение/престой и трудностите, с които се сблъскват всички участници в 

трафика, независимо дали са шофьори (физически лица, служители, бизнесмени, полицаи 

в мисия, пожарникари и др.), велосипедисти, пешеходци или хора с увреждания. 

 Необходимостите от пътуване на всички хора са едни и същи, независимо от 

физическото състояние на всеки. В подкрепа на хората в инвалидни колички, е важно да 

осъзнаем трудностите, които те срещат в ежедневните дейности, които включват 

движение в публичното пространство, но и да се включим активно в решаването им. 

 Уточняваме, че този сегмент от населението е в състояние да се придвижва 

самостоятелно, ползвайки инвалидната количка, задвижвана ръчно или електрически, с 

която може да си осигури достъп до превозните средства на обществения транспорт или 

до собственото превозното средство, или с превозно средство тип "електрически скутер”. 

 

 

 

 

 

http://users.utcluj.ro/~Boitor/docs/asigurareaMobilitatii.pdf
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Модели инвалидни колички, налични на пазара ( ръчно задвижвани, 

електрически задвижвани и електрически скутер). 

Фото източник: http://users.utcluj.ro/~Boitor/docs/asigurareaMobilitatii.pdf 

  

 В заключение, обществената транспортна услуга влияе пряко върху 

качеството на живот, а предоставянето й за хората с увреждания им дава 

възможност да се възползват от пълни права чрез участие в социалния и 

икономически живот. Поради това ще се търсят решения за решаване на проблема 

на хората с увреждания да пътуват с обществения транспорт чрез адаптиране на 

съществуващите технически средства за все по-лесен достъп до средствата и 

спирките за качване в тях. 

 За всички тези аспекти и препоръки, посочени по-горе, трябва да се има 

предвид разработването на транспортна система в трансграничната зона Кълъраш - 

Силистра за осигуряване на равни шансове в използването на обществения 

транспорт. 
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