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ва рефлектира върху околната среда. Засегнати
са моменти, които са важни от гледна точка на
устойчивото развитие по този повод.
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Abstract: The article examines transitioning to
green energy in the bus transport and how this
reflects the environment. There are key moments
which are important regarding approach of the
sustainable development.

Въведение
Много важен момент от развитието на преминаването от дизелово гориво към такова от възобновяеми източници представлява фактът, че по
този начин ще бъде осигурен достъп до задоволяването на потребностите на хората в по-голяма
степен и качествена промяна откъм опазването на
околната среда.
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Устойчиво развитие
В исторически аспект развитието и увеличаването на населението в градовете започва по този модел от началото на деветнадесети век, като е
пряко свързано с градския индустриализъм. Свързано е и с периодичните изменения на населението
в различните периоди от време, а именно военни
действия, природни катаклизми или демографски

вълни, които са обвързани с икономически
фактори. Придвижването на хора от едно място на
друго е съществено за икономиката на държавата
и за обществените отношения. „Исторически
автомобилният транспорт е възникнал, за да се
използва като допълнение към другите начини
за придвижване”1 За много голяма част от този
период населението се е придвижвало от по-слабо
населените части и с по-малка гъстота към тези с
по-голяма такава. На база изследвания по темата,
са направени модели, според които до 2025 година
65 процента от населението на света ще живее
в градовете. Това е тенденция от много години,
която има проблематика с оглед околната среда
и нейното замърсяване. Това влияе по несъмнен
начин на качеството на живот на хората. Основна
задача на много правителства към момента
е именно ограничаването на тези процеси
и устойчивото развитие на градовете. Това
представлява въпрос от национална сигурност.
Необходимо е да се изследват подобни аспекти с
тази насоченост, защото те поставят въпроси не
просто за оръжейни системи и конфигурации, а
такива за независимостта на Република България
от външни фактори, които могат евентуално
да оказват негативно влияние на процесите в
държавата. Много други въпроси стоят без
отговор в тази връзка. Например: как ще бъдат
изхранени толкова много хора, живеещи толкова
на малки разстояния, как ще се намерят толкова
работни места за тях, как ще се осигури подслон
за всички, как ще издържи здравната система в
тази насока? В тази връзка как ще бъде възможно
да се организира преместването на толкова много
стоки и услуги? Какъв ще бъде ефектът върху
околната среда поради това струпване на хора?
Как всичко това ще се свърже с досегашното
положение на градовете и какъв подход ще бъде
предприет за бъдещето развитие?
Устойчивото развитие се характеризира с
идеята за посрещане нуждите на населението, без
оказване на негативно въздействие върху бъдещото развитие на поколенията. Необходимо е за бъдещите поколения да бъдат осигурени и запазени
адекватни природни ресурси. Това може да стане
факт само чрез намиране на нови начини за опазването на деликатния баланс в околната среда и
ограничаването на човешкия фактор и ненамеса-

та му. Във връзка с човешката дейност замърсяването е достигнало сериозни нива, като то е особено видимо в големите градове заради дейностите,
които се осъществяват там: шофиране на различни по вид МПС-та; заводи, които замърсяват атмосферния въздух, и определени дейности от някои от домакинствата. Друг въпрос стои и при
извозването при различните видове вторични отпадъци. Един от подходите и вариантите за намиране на мерки в насока опазване на околната среда представлява ограничаване на използването на
енергия и ограничаване на замърсяването, което
представлява и тезата за устойчивото развитие.
Тук се включва и идеята за лимитирано ползване на различните видове гориво и намаляване на
вредните емисии, относно в частност автомобилния транспорт.
Друг негативен показател представлява увеличението на използваната енергия от населението. Нормалният подход за това е да се реализира
развитието на градовете чрез техните местни особености и ресурсите, които са в близост и по този
начин да се подпомогне този процес. Необходима
е подходяща иновативна технология и устойчиво
развитие.
„Превозите по този вид транспорт се отличават с високи разходи за 1 тонкилометър или 1 пътниккилометър, както и високи разходи за поддържане на пътната инфраструктура”.2 Необходимо
е това преминаване поради важността от устойчиво развитие и постигане на ефективност с транспортната схема като цяло на Република България.
Транспортът представлява сектор от националната сигурност, който е стратегически по своята
същност. Наблюдава се тенденция на трайно завишаване на превозените товари и стоки, а също
така и увеличаване на пътникопотока през изминалите десет години както в Република България,
така и в страните от ЕС. Отговорността във връзка с осъществяването и разработването на цялата транспортна схема е в правомощията на Република България по този въпрос. Осъществяването
на превози е свързано с придвижването на хора
от едно място на друго. Необходимо е генериране на финансови средства за инвестиции в автобусните автопаркове. За много от планирането на
нови технологии е необходимо те да се разработват с десетилетия и това допълнително утежнява
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този преход. Трябва да се осъществяват различни
по вид кампании за информиране на обществото
във връзка преминаването към зелена енергия, за
да бъде разбран правилно този процес. Технологичните системи съществуват, за да заменят досегашните, като намаляват и разходите във връзка с
МПС-та с ниски емисии, позволяващи промени в
инфраструктурата и да улесняват масовото разположение и нулеви емисии, но тези тенденции са
на сравнително начален темп на развитие.
Транспорт, нови технологии
и общественост
Транспортната дейност е ключов елемент в
икономическото развитие на градовете и се увеличава в световен мащаб в корелативна зависимост със самото развитие на икономиката. Връзката между двете е много осезаема, но прекалено
развитият транспорт отразява негативно действие
върху околната среда. Оптималната структура и
устройство на градовете е свързана с това населението да осъществява нормалния си начин на
живот, като използва минимално източниците на
енергия. Стандартът на живот определя и възможността на гражданите да имат собствени автомобили. Всичко това води до радикална промяна
свързана и със заобикалящата околна среда, с обществените отношения и с хората, които населяват
конкретната местност във градовете. Дискутирани
са много други въпроси, на които трябва да отговаря съвременното общество. Със сигурност трябва
да се направи всичко възможно, за да може населението да навлезе повече в тази материя и тематика и да бъдат дефинирани правилно различните
аспекти и това да се превърне в един начин, който
да е задоволителен за всички. Трябва да има яснота, която да се приема нормално от обществеността. Необходимо е и да се направят правни реформи
във връзка с новите технологии. Обществото става
все по-взискателно към стандарти в тази тематика. Важен е достъпът относно ежедневните стоки,
нужди и услуги, което е фундаментален строителен елемент от градската среда Тя не само позволява достъп до градовете, но и до техните ресурси.
Но също така формира ежедневния живот на гражданите във връзка с цялото общество.
Градският транспорт и маршрутните разписания са важни, относно свързаността между локациите в градовете. Мобилността като цяло се
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разпределя между отделните групи в обществото
и мястото им в самия град. Движението на потока от хора и мобилността са основни опции във
връзка със свободното придвижване, независимостта, достъпа до работа и достъпа до обучение и здравето. Необходимо е популяризиране на
масовия градски транспорт, за да могат гражданите да разберат неговата важност във връзка с
преминаването към зелена енергия. Това е една
от стъпките за развитието на модела, свързан и
с подобряването на атмосферния въздух в глобален мащаб по целия свят и връзката с климатичните промени. Някои от градовете са осъществили действия в тази насока.
Едно от основните показатели във връзка с
възобновяемата енергия в сектора на транспорта представлява въпросът с батериите за захранване. Много важен момент от инфраструктурата
представлява зареждането им и как по ефективен
път ще бъдат позиционирани зарядните станции
в градовете. Това е много важен въпрос, свързан
и със скептицизма на хората. Някои видове батерии отнемат осем часа като време, за да се заредят. Други отнемат до четири часа за зареждане.
В сравнение с дизеловите двигатели това е голяма разлика, относно необходимото времетраене
на самото зареждане.
В развитието на днешния свят един от важните моменти за това представляват градовете и
тяхното взаимодействие с околната среда. Важен
е въпросът за охраната и сигурността в градовете,
който е свързан и с националната сигурност. Все
повече се увеличава тенденцията, която осъществява движението на хора и стоки към големите по
брой на тяхното население градове. Както позитивите, които са свързани с тази тенденция, има
и негативи. Те са: прекаленото събиране и струпване на групи от хора по градовете, което води до
редица проблеми, с които се опитват да се справят технологиите и днешното време: глобалното
затопляне, повишаване на замърсяването в световен мащаб, задръстванията в големите градове
и пътния трафик като цяло. Те оказват негативно влияние върху всички тези фактори. Поради
това е необходимо да се намери начин по повод
устойчивото градско развитие и градската мобилност. Необходимо е да се минимализира времетраенето за придвижване на хората. Установено

е, че автомобилите като цяло представляват найголемият замърсител на атмосферния въздух в
света. По този въпрос хората от цял свят се опитват
да осъществят адекватни действия. Идеята е, че
при едно евентуално намаляване на превозните
средства, ще се затрудни икономиката на много
държави и организации, което не е добър подход,
защото те са в зависимост.
Заключение
Търсят се нови, иновативни решения, които да могат реално да заменят не възобновяемите енергийни източници с ограничени по брой
и обем количества. Масовият автобусен транспорт оказва голямо влияние върху развитието и
устройството на градовете, но някои негативни ефекти не могат да бъдат обяснени или дори
ефективно предотвратени.

Връзката между климатичните промени и човешката дейност е дискутирана от десетилетия.
Няколко конвенции са насочени в тази насока.
Електрическите превозни средства, като начин за
разрешаване на проблема, представляват водещо
решение в сферата на транспорта.
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