
 

В проекта INTERACTION са  реализирани успешни стъпки.
Националните и регионалните власти и/или енергийните 
агенции могат да следват тези стъпки и да реализират 
на парктика дейности за намаляване на енергийната 
консумация в тежкотоварния транспорт в сътрудничество 
с браншовите организации. 

Партньорите на INTERACTION са готови да предоставят 
повече информация за този подход стъпка-по-стъпка и 
да ви ръководят при реализирането на ваша собствена 
програма за намаляване на енергията.  
За повече информация, посетете сайта на INTERACTION:  
www.eu-interaction.net

INTERACTION (Mеждународен транспорт 

и действия за намаляване на енергийните 

разходи) има за цел да подкрепи логистиката 

и дейностите по  превоза на товари, за да 

намали консумацията на енергия, емисиите 

CO2 и транспортните разходи.  

 

 

 

Проектът е част от програмата „Интелигентна 

енергия за Европа” на ЕК и е основан на 

успешни проекти в Холандия (Подход по 

сектори, 2005). Изпълнявайки проекта,   

50 фирми, свързани с шест индустриални 

асоциации реализираха средно намаление на 

транспортните разходи с 5 до10%. 

Как да създадете подход по сектори за вашата страна?

     INTER- 
ACTION

Цели

>  Да популяризира намаляване на енергийното   
 потребление  в тежкотоварния  транспорт с   
 помощта на браншовите асоциациите;

>  Да идентифицира най-добрите практики 
 в различните страни и да осигури обмен на 
 информация между страните участнички в   
 проекта;  

>  Чрез създаването на силна мрежа от    
 заинтересовани страни от страните-членки на  
 Европейския съюз и различни индустрии в тях, 
 да реализира устойчива концепция за 
 намаляване на енергията в тежкотоварния   
 транспорт в ЕС и след приключване на   
 предложените от проекта дейности;

>  (Екпериментирайки „с” „и” ) Развиване на структура  
 за проучване на възможностите за трансгранични и  
 снабдителни вериги за намаляване на потреблението  
 на енергия в тежкотоварния транспорт.

Развиване на национална стратегия  
Съобразявайки се с националните политики, да се съберат  

 заинтересованите лица

Популяризиране                                   Създаване на брошура, организиране на събитие (я),  
 включване на браншове и фирми

Избиране на браншове и фирми 
          Да се установят контакти с браншовете и фирми 

 (чрез браншовите организации)

Идентифициране на актуални мерки  
           Директна работа с (групи от) компании, привличане на   

 експерти, идентифициране на потенциални мерки, 
 изготвяне на план за реализация 
 

Реализиране и мониторинг 
 Реализиране на мерки, подкрепяне на фирмите в този   

 процес, практически мониторинг на реализирането

CZ: Conte
DE: Berliner Energieagentur
FI: MOTIVA, WSP Finland
GR: CRES, TRADEMCO
BG: ABEA
NL: SenterNovem, EVO, Buck Consultants International (coördinator)
Baltic Sea region: Baltic Energie Forum
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The sole responsibility for the content of this brochure lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. 
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.



 

Като заинтересовени страни (правителство или 
енергийна агенция; търговец, предлагащ логистични 
услуги), вие можете да предприемете действия за 
намаляване на потреблението на енергия в транспорта. 

В същото време ще спестявате от разходи. Това може да 
се постигне чрез няколко мерки, които фирмите могат да 
прилагат, а правителствата или енергийните агенции да 
стимулират. 

Какво можем да направим ние?

Какви са 
резултатите?

За да ви дадем идея?

Нужда от действие INTERACTION предоставя решения за участващите асоциации на индустрии 
и фирми. Примери за икономически изгодни мерки са: екологично чисти 
превозни средства, сътрудничество (напр. съгласуване на тежкотоварния 
транспорт), подобряване на вътрешната организация на логистиката, смяна 
на начините на транспротиране, стандартизиране на товарните единици, 
намаляване на транспортните нужди, екошофиране и т.н.. Фирмите заедно 
с техните браншови организации и партньорите са идентифицирали 
и реализирали мерки, които подобряват дейността на логистиката и 
тежкотоварния транспорт.

Резултатите
Намаляване на разходите и увеличаване на ползите. Ползите за обществото са намаляване на ползването на 
енергия и емисиите CO2.

Проектът Interaction и другите проекти, изпълнявани 
на национално ниво преди него, дават обещаващи 
резултати. Към намаления обем на  енергопотребление 
се прибавят и ползите за фирмите. За да ви дадем идея за 

това, което можете да постигнете, Ви предлагаме някои 
резултати в таблицата по-долу:

На www.eu-interaction.net можете да намерите база с мерки и примери за фирми, които са реализирали мерките. 

В последните години потреблението на енергия е 
важна тема за властите и индустриите. От една страна, 
това се дължи на повишеното внимание към глобалните 
теми за парниковите газове и спорзуменията от Киото, 
които задължават страните да предприемат действия, 
а от друга – очакваното в близко бъдеще намаляване 
на ресурсите от природен газ и източници на петрол, 
което също принуждава правителства и фирми да търсят 

алтернативи и повишават енергийната си ефективност. 
Накрая – много индустрии са под непрекъснат ценови 
шок, което прави битката за ефективност основна в 
техните стратегии за развитие. Определено, това е в 
полза на енергията, особено в енергоемките сектори: 
дори малко намаляване на енергопотреблението може 
да доведе до значително намаляване на разходите.

Преглед на мерките 

Мярка Потенциал за намаляване
 (разходи и енергия)

Съгласуване на поръчките от различните клиенти от един географско район 5-25%

Увеличаване на товара за единица превоз 4-15%

Намаляване на честотата на доставките 4-20%

Реализиране на схема център-крайни точки, 
с ефективен превоз на дълги разстояния 

15%

Директна доставка от производствения обект до потребителя 15%

Съчетаване на доставки за различни търговци  15%

Смяна на превозно средство >50% (от гледна точка на изминат път)

Ползване на по-големи превозни средства 10%

Мониторинг на потреблението на гориво 15%

Популяризиране на устойчивото ползване на горива и стил на шофиране 5-15%
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