
Визията на проект +CityxChange е да създа-
де необходимите предпоставки за изграж-
дане на бъдещето, в което искаме да 
живеем. Това включва разработване на 
обща рамка и различни помощни инстру-
менти, които да дадат възможност за общ 
енергиен пазар, подкрепен от свързана 
общност. Това води до препоръки за нови 
политики, пазарно (де)регулиране и  
бизнес модели,

които ще доведат до положителни 
енергийни общности, интегриращи 
електро мобилността като услуга (eMaaS). 
Проектът + CityxChange цели разработва-
нето и внедряването на положителни 
енергийни блокове и области (PEB / PED) и 
надгражданто им като част от Европейския 
преход за чиста енергия в градовете.

cityxchange.eu

‘’Създване на Позитивно енергийни градски зони, чрез интегрирано 
планиране и проектиране, общ енергиен пазар и обмен в общността’’

info@cityxchange.eu @PlusCities

Прототип на бъдещето
Изпробване на решения, преди да ги 
приложим. Моделиране с участието 
на граждани чрез бета проекти.  

Ускоряване на бъдещето
Създаване на нови подходи „отгоре надолу“ от 
градските власти и подходите „отдолу нагоре“ 
чрез ангажиране на гражданите, което да 
ускори осъществяването на 
положителни енергийни 
блокове и области

Интегрирано 
планиране 
и проектиране
3D моделиране и 
инструменти в помощ 
на вземането на 
решения (DST)

Обмен в общността
Иновационна площадка, Платфор(у)ми, 
следващо поколение интелигентни граждани, 
PEB съзтезания и др.

PEB
Положителен енергиен 
район

Активирайте бъдещето 
Създаване на нови решния - иновации, 
инструменти, технологии, услуги и т.н., 
които да позволят създаването на блокове 
и области с положителна енергия. 

Общ енергиен пазар
Включване на възобновяеми 
енергийни източници - ВЕИ, 
съхранение, управление на 
енергията, блокчейн, P2P 
енергиен пазар, 
общностна мрежа, 
електрически превозни 
средства, енергийна 
мрежова инфраструктура. .
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Съвместно създаване 
на бъдещето, в което 

искаме да живеем



Този проект е получил финансиране от програма за научни изследвания и иновации
на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по Споразумение за безвъзмездна помощ № 824260.
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Смолян
В рамките на проект + CityxChange, 
Смолян определи три демонстра-
ционни зони (ДЗ), в които да прило-
жи пилотните проекти на водещите 
градове. Общината проучва възмож-
ностите за прилагане на специфич-
ни схеми за управление на енергия-
та в обществените сгради, за да 
балансира произвеждането и консу-
мацията на енергия чрез използване 
на  фотоволтаична и слънчева 
топлинна енергия, както и баланси-
ране на производството на топла 
вода за намаляване на енергийните 
нужди на обществения плувен 
басейн.

ДЗ 1: СТАР ЦЕНТЪР 
Спортна зала 
Градски плувен басейн
Стадион
Мултифункционални тренировъчни 
площадки

ДЗ 2: НОВ ЦЕНТЪР 

Планетариум
Сградата на общината
Регионален исторически музей
Регионалната библиотека
Художествената галерия
Драматичен театър
Средно училище

ДЗ 3: РАЙКОВО 

Стадион
Обслужваща сграда към стадиона
Детска градина


