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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящият наръчник е изготвен в рамките на проект 

BGR/SGP/OP5CORE/CC/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на 

слънчево улично осветление в Черноморските общини“, изпълняван от 

Сдружение „Черноморски енергиен клъстер“, в партньорство с община Балчик и 

Асоциацията на българските черноморски общини и финансиран от Програмата 

за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. 

 

Основна цел на проекта - Намаляване на вредните емисии емитирани от 

уличното осветление чрез използване енергията от Слънцето 

 

 Специфичните цели към които е насочен проекта са: 

 

• Демонстриране на ползите  от използването на слънчевата енергия в 

уличното осветление, чрез монтиране на система за улично фотоволтаично 

осветление в община Балчик. 

 

• Създаване на методика за точно отчитане на спестените вредни емисии от 

фотоволтаично улично осветление 

 

• Повишаване на капацитета и знанието на местните и централни власти за 

възможностите за изграждане на слънчево улично осветление. 

В наръчника са представени резултатите от извършеното проучване относно 

европейската политика в облатта на енергийната ефективност, както и добри 

международни  и български практики в областта на използването на слънчевата 

енергия за захранване на уличното осветление. 
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ГЛАВА ПЪРВА  

 
АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

Енергийната политика за Европа съставлява част от общите цели на 

икономическата политика на ЕС. Три са отправните точки на европейската 

енергийна политика: борба с изменението на климата, насърчаване на 

създаването на растеж и работни места и ограничаване на външната зависимост 

на ЕС от вноса на газ и петрол. 

Повече от 3 десетилетия за решаването на основните проблеми на енергията 

Европа провежда целенасочена политика. Първоначално е публикувана „Бялата 

книга за енергийната политика на ЕС“ (COM(95) 682), по-късно Зелена книга 

„Към европейска стратегия за сигурност на енергийните доставки“ (COM(2000) 

769 (от 2005г.), а през последните няколко години са приети редица директиви, 

регламенти и решения на Европейската комисия и Европейския парламент. 

С публикуването на Зелената книга за енергийната ефективност Комисията 

предизвика обсъждане относно ефективните начини за използване на енергията. 

Европейската енергийна политика се насочва към гарантиране на сигурност на 

енергийните доставки, ограничаване на промените в климата и внедряване на 

интегриран подход към енергийната ефективност, като се въвеждат и изпълняват 

общоприети европейски цели, критерии и стандарти. 

Ефективното използване на енергоносителите има огромно значение за 

гражданите на ЕС. Все повече граждани и фирми усещат въздействието от 

увеличените сметки за енергия. Използването на местни енергийни източници и 

рационално използване на енергията е най-подходящия дългосрочен отговор. 

Устойчивото енергийно развитие представлява за държавите членки на ЕС най-

директния и икономически ефективен начин за преодоляване на ключовите 

енергийни предизвикателства по отношение на икономическото развитие, 

сигурността на доставките и конкурентноспособността, както това е отбелязано 

при формулирането на стратегическите цели в документа „Енергийна политика 

за Европа“. 

Поради това енергийната ефективност се налага като приоритет в обединена 

Европа. Европейските институции работят за изграждане на интегриран подход 

към създаването на нова обща Енергийна политика за Европа. 

Съществуват пет стълба на политиката за устойчиво енергийно развитие на ЕС: 
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1) Общата политическа рамка и дейностите, предприемани съгласно 

Европейския план за действие за енергийна ефективност; 

2) Националните планове за енергийна ефективност, основаващи се на 

Рамковата директива за енергийните услуги; 

3) Правната рамка за сектора с най-голямо енергопотребление - сградите, както 

и за енергопотребяващите продукти; 

4) Допълнителни инструменти за прилагане на тази политика - като целево 

финансиране, осигуряване на информация и мрежови организации, като 

например Споразумението на кметове (Covenant of Mayors) и Устойчива енергия 

Европа (Sustainable Energy Europe);  

5) Международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност. 

Основен приоритет на европейската политика е подобряването на енергийната 

ефективност и водещите инструменти за постигането на тази цел са - Директива 

2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите, Директива 

2006/32/ЕИО относно ефективността при крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги и Директива 2005/32/ЕО за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти. 

Тези директиви, и свързаното с тях законодателство са също така и база за 

политиките на ЕС за постигане на устойчиво производство и устойчиво 

потребление. 

Европейският съвет подчерта значението на европейската рамка от политики и 

мерки за енергийна ефективност чрез приемането на Европейски план за 

действие за енергийната ефективност приет от Съвета на 26 септември 2006 г.. 

Европейският план за действие по ЕЕ подчертава спешността от прилагане на 

мерки за енергийната ефективност на световно равнище чрез международни 

партньорства. Планът съдържа пакет от приоритетни мерки, които обхващат 

широк кръг от инициативи насочени към постигане на енергийна ефективност и 

икономическа рентабилност. Те включват действия за подобряване на 

енергийната ефективност на електродомакинските уреди, сградите, 

транспортните средства и съоръженията за производство на енергия. Като цяло, 

планът предвижда над 75 мерки. Предложени са и нови по-строги стандарти за 

енергийна ефективност, насърчаване на енергийните услуги в областта на 

енергетиката и са представени конкретни финансови механизми в подкрепа на 

по-ефективни енергийни продукти. 



5 

На 5 април 2006 г. е приета Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при 

крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (която 

отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета). Тя има за цел повишаване на 

енергийната ефективност в ЕС и насърчаване на пазара на енергийни услуги 

(като осветление, отопление, топла вода, вентилация и др.). 

Впоследствие, в своя резолюция относно дела на възобновяемите енергийни 

източници в ЕС и предложения за конкретни мерки (2004/2153(INI)), 

Европейският парламент признава изключителната важност на възобновяемите 

енергийни източници и подчертава значението на установяването на 

задължителни цели за 2020 г., което изпраща ясен сигнал до пазарните субекти, 

както и до лицата, определящи националните политики, изтъквайки че 

възобновяемите енергийни източници са бъдещето на енергетиката в ЕС и част 

от стратегията на ЕС в областта на околната среда и индустрията.  

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 23  април 2009  година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 

2001/77/ЕО и  2003/30/ЕО.  

В нея държавите-членки препоръчват на всички участници, по-специално на 

местните и регионалните административни органи, да гарантират инсталирането 

на съоръжения и системи за използване на електроенергия, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и на местни 

топлофикационни и охладителни системи при планирането, проектирането, 

изграждането и модернизирането на промишлени или жилищни зони. По-

конкретно държавите-членки насърчават местните и регионалните 

административни органи да включват топлинната енергия и енергията за 

охлаждане от възобновяеми източници при планирането на градската 

инфраструктура, когато това е целесъобразно. 

„Зелената книга - Европейска стратегия за устойчива, конкурентоспособна и 

безопасна енергетика“ поставя особено ударение върху възобновяемите 

енергийни източници, чийто пълен потенциал ще бъде оползотворен само с 

дългосрочен ангажимент за разработване и въвеждане на възобновяеми 

енергийни източници.  

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания обхваща много енергийни, 

научноизследователски, развойни и демонстрационни проекти за подпомагане 

на целите на енергийната политика. Те имат за цел подобряване на равнището на 
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възприемане, конкурентоспособността и приложното поле на традиционната 

енергетика (напр. безопасност на реактори и управление на радиоактивни 

отпадъци; газификация и втечняване в случай на въглища), насърчаване на 

възприемането на нови форми на енергия (алтернативни енергийни източници, 

нови технологии за устойчиво енергоснабдяване, ядрен синтез), или 

енергоспестяваща и рационална употреба. 

Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности на Европейската общност се провежда от 2007 до 

2013 г. (COM(2005) 119) и установява изследователски цели, които следва да се 

изпълнят за постигане на основните цели за намаляване на потреблението на 

енергия. Освен това, тя предлага по-широко сътрудничество и съсредоточаване 

на изследванията в тази област, включително предложения за финансиране на 

тези действия.  

Директива 2012/27/ЕС ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно енергийната 

ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна 

на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ ЕО. 

В заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. е потвърдено, че целта 

за енергийна ефективност е една от водещите цели в новата стратегия на Съюза 

за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (стратегията 

„Европа 2020“). В рамките на този процес и с оглед постигане на целта на 

национално равнище, от държавите членки се изисква да определят национални 

цели в активен диалог с Комисията и да посочат в своите национални програми 

за реформи как възнамеряват да постигнат тези цели. От държавите членки 

следва да се изисква да въвеждат индикативни национални цели, схеми и 

програми за енергийна ефективност. Тези цели и индивидуалните усилия на 

всяка държава членка следва да бъдат оценявани от Комисията заедно с данните 

за постигнатия напредък, така че да се направи оценка на вероятността за 

постигане на цялостната цел на Съюза, както и на степента, до която отделните 

усилия са достатъчни за постигане на общата цел. Поради това Комисията 

следва внимателно да следи изпълнението на Националните програми за 

енергийна ефективност чрез своята преработена законодателна рамка и в 

рамките на процеса по линия на стратегията „Европа 2020“. При определяне на 

индикативните национални цели за енергийна ефективност държавите членки 

следва да могат да отчитат националните обстоятелства, оказващи въздействие 
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върху първичното енергийно потребление, напр. оставащия потенциал за 

разходно ефективно пестене на енергия, промените във вноса и износа на 

енергия, развитието на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената 

енергетика, улавянето и съхранението на въглероден диоксид и действията, 

предприемани на ранен етап.  

Общият размер на публичните разходи се равнява на 19 % от брутния вътрешен 

продукт на Съюза. Поради тази причина публичният сектор представлява важен 

фактор за стимулиране на преобразуването на пазара към по-ефективни 

продукти, сгради и услуги, както и за задействане на поведенчески промени в 

потреблението на енергия от страна на гражданите и предприятията. Освен това 

намаляването на потреблението на енергия чрез мерки за подобряване на 

енергийната ефективност може да освободи публични ресурси за други цели. 

Публичните органи на национално, регионално и местно равнище следва да 

служат за пример по отношение на енергийната ефективност. 
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ГЛАВА ВТОРА

 

АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА 

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

България полага усилия за навременното прилагане на действащото общностно 

законодателство в областта на енергийната ефективност чрез правилното 

транспониране и прилагане на основните директиви в определените срокове. 

Дефинираните приоритети са в съответствие с дългосрочните количествени 

цели, които трябва да бъдат постигнати на общностно ниво до 2020 г. 

Енергийната стратегия на България е съобразена с нормативите, индикативните 

цели и плановите документи за ЕЕ в рамките на ЕС и отговаря на потребността 

от прилагане на политиката за енергийна ефективност на всички равнища на 

управление. 

Българската националната политика следва дефинираните приоритети и 

дългосрочни цели на Европейската политика по ЕЕ, политиките в областта на 

енергийното етикетиране и на прилагането на прагови нива за енергийната 

ефективност, като част от общата политика на ЕС за устойчивото развитие и има 

за цел непрекъснато подобряване на качеството на живота и на благоденствието 

на настоящите и бъдещите поколения, съгласно механизма на "План за действие 

за енергийна ефективност: реализиране на потенциала". 

Една от мерките за енергийно спестяване при крайното потребление включени 

във Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. 

е „Програма за модернизация на уличното осветление”, с начало 2012 г. с целева 

група – Общинските администрации. Мярката включва: Модернизация на 

уличното осветление в общините, където то е най-неефективно, с нови 

енергоефективни осветителни тела от най-висок клас (към момента на прилагане 

на мярката) и системи за управление. 

Не са много българските общини, които могат да се похвалят с качествено и 

ефективно улично осветление. Значителен брой от уличните осветителни тела са 

морално и физически амортизирани и не отговарят на нормативните изисквания. 

Проблем е и масовото използване на неефективни светлинни източници, най-

често живачни лампи високо налягане. Като първа стъпка към ограничаване на 

експлоатационните разходи за улично осветление и подобряване на 
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ефективността му, някои общини започнаха подмяна на старите живачни лампи 

с натриеви и въведоха системи за мониторинг и автоматично управление. 

Основните нормативни актове, регламентиращи държавната политика в областта 

на енергийната ефективност са: 

 

• Закон за енергийната ефективност (обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008 г.) - 

Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като основен 

фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на 

енергийните доставки и опазването на околната среда чрез използване на 

система от дейности и мерки за развитие на пазара на енергийните услуги и 

повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия. 

Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани 

със: 

1. сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради; 

2. обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в 

експлоатация; 

3. обследване на промишлени системи; 

4. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и на климатични инсталации в сгради; 

5. управление по енергийна ефективност; 

6. подобряване на енергийните характеристики на външно осветление - улично, 

парково и други. 

• Закон за енергията от възобновяеми източници Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 

2011г. 

Основните цели на този закон са: насърчаване на производството и 

потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници; 

осигуряване на информация относно схемите за подпомагане, ползите и 

практическите особености на развитието и използването на енергия от 

възобновяеми източници на всички заинтересовани лица, участващи в процеса 

на производство и потребление на електрическа енергия; създаване на условия 

за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и устойчиво 

развитие на регионално и местно ниво; създаване на условия за повишаване на 

конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез производство 

и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници; опазване на околната среда и 
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ограничаване изменението на климата; повишаване на жизнения стандарт на 

населението чрез икономически ефективно използване на енергията от 

възобновяеми източници. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАЦИОНАЛНАТА 

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА 

 Национална стратегия за енергийна ефективност -  в нея са 

определени: 

1. приоритетите на държавната политика и дългосрочните цели за енергийни 

спестявания за постигане на конкурентоспособност на икономиката на страната; 

2. националните цели и средствата за тяхното достигане; 

3. насоките за достигане на националните цели, както и механизмите, стимулите 

и институционалните, финансовите и правните рамки за премахване на 

съществуващите пазарни пречки и недостатъци, които възпрепятстват 

ефективността при крайното потребление на енергия; 

4. насоките за създаване на условия за развитието и насърчаването на пазара на 

енергийни услуги и предоставянето на други мерки за повишаване на 

енергийната ефективност при крайните потребители на енергия. 

 Национални планове за действие за енергийна ефективност – 

разработват се  въз основа на националната стратегия и съдържат: 

1. анализ и оценка на изпълнението на предходния национален план за действие; 

2. националната цел за енергийни спестявания, включително националната 

междинна индикативна цел за енергийни спестявания; 

3. индивидуалните цели за енергийни спестявания, включително 

индивидуалните междинни индикативни цели за енергийни спестявания; 

4. предвидените за изпълнение дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

5. задълженията на органите на държавната власт и органите на местното 

самоуправление във връзка с изпълнението на предвидените мерки; 

6. сроковете за изпълнение; 

7. източниците на финансиране, както и списък на финансови механизми и 

схеми за насърчаване на енергийната ефективност в сгради; 

8. индикаторите за отчитане на постигнатите резултати, както и други 

необходими данни. 
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Една от предвидените в Националния план за действие по енергийна 

ефективност за 2011-2013 г. мерки за енергийно спестяване при крайното 

потребление е „Програма за модернизация на уличното осветление”, с начало 

2012 г. и целева група – Общинските администрации. Мярката включва: 

Модернизация на уличното осветление в общините, където то е най-

неефективно, с нови енергоефективни осветителни тела от най-висок клас (към 

момента на прилагане на мярката) и системи за управление. 

 Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до 

нулево потребление на енергия съдържа: 

1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до 

нулево потребление на енергия, което отразява националните условия; 

2. периода на действие на плана; 

3. национални цели за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево 

потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради  

4. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на 

сградите  

 Планове и програми по енергийна ефективност на органите на 

държавната власт и органите на местното самоуправление - Политиката по 

енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и 

органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна 

ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.  

Средствата за изпълнение на плановете по ал. 1 се предвиждат в бюджетите на 

органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми 

източници (НПДЕВИ) - за постигане на задължителната национална цел на 

Република България за 16 на сто общ дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление на енергия, включително 10 на сто 

задължителен дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта, 

министърът на икономиката, енергетиката и туризма разработва НПДЕВИ. 

Обхваща периода 2010 - 2020 г. Планът съдържа: преглед на националната 

политика в областта на енергията от възобновяеми източници; прогноза за 

брутно крайно потребление на енергия през периода от 2010 до 2020 г.; 

национална цел и секторни цели за дял на енергията от възобновяеми 

източници, за електрическа енергия, за топлинна енергия и енергия за охлаждане 
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и за енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. и прогнозни 

криви на растежа за дела на енергията от възобновяеми източници (индикативна 

крива) за секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане и енергия от възобновяеми източници в транспорта; мерки за 

постигане на целите и оценки за постигането им. Средните стойности за 

двегодишни периоди за дял на енергия от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия съгласно индикативната крива са, както следва: 

от 2011 до 2012 г. включително - 10,72 на сто; от 2013 до 2014 г. включително - 

11,38 на сто; от 2015 до 2016 г. включително - 12,37 на сто; от 2017 до 2018 г. 

включително - 13,69 на сто. 

 Общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

Уличното осветление в важна част от общинските стратегии за устойчиво 

енергийно развитие. Все повече общини осъзнават необходимостта от прилагане 

на мерки за устойчиво енергийно развитие към настоящият момент 33 български 

общини са се присъединили към Европейката инициатива „Споразумение на 

кметовете” с което си поставят по високи цели от познатите цели 20-20-20.  
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 ГЛАВА ТРЕТА
 

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФОТОВОЛТАИЧНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

3.1. Какво е фотоволтаично осветление? 

Соларното улично осветление представлява интегрирана система от 

фотоволтаичен модул, контролер, акумулатор и осветително тяло. Принципа на 

работа е следният - по време на светлата част на денонощието акумулаторите се 

зареждат от електроенергията произведена от фотоволтаичният модул, през 

тъмната част от денонощието акумулаторите захранват осветителните тела 

(обикновено това са светодиодни лампи) и по този начин се осъществява 

осветлението на уличната мрежа. Управлението на заряда на акумулаторите, 

времето на осветление, интензитета на светене на светодиодния осветител в 

различните часове на нощта се осъществява от контролера. Чрез правилното 

регулиране се удължава живота на акумулатора и светодиодния осветител. 

Техническото изпълнение е възможно в два варианта: 

1. Фотоволтаичен панел, акумулатор, контролер и светодиоден 

осветител на всеки един уличен осветител;  

2. Изграждане на зарядна станция състояща се от фотоволтаични 

модули, акумулаторен блок и управляващ блок, от където се 

осъществява захранването на светодиодните лампи.  

Двата варианта имат своите предимства и недостатъци, като в зависимост от 

конкретния случай трябва да се избере подходящия вариант.  

Вариант 1 Вариант 2 

Предимства Недостатъци Предимства Недостатъци 

няма нужда от 

полагането на 

захранващи кабели 

липса на резервно 

захранване 

възможност за оси-

гуряване на резер-

вно захранване 

необходимо е 

полагането на 

кабели 

безпроблемно 

преместване на 

осветителния стълб  

ниска устойчивост 

на силен вятър, 

защото PV панела е 

разположен на 

върха на стълба. 

висока устойчивост 

на външни клима-

тични въздействия 

трудно е премест-

ването на отделни 

осветителни  стъл-

бове след монти-

рането им 

  възможност за по–

фино управление на 

осветлението 
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Фиг.1. Принципна схема на улично фотоволтаично осветление 

 

Независимо кой вариант ще бъде избран, улично фотоволтаично осветление 

спомага за постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие на 

съответната община. Защото се избягва изтичането на финансов ресурс за 

електроенергия. Годишните разходи за електроенергия за улично осветление на 

средно голяма община в България са от порядъка на 1 000 000 лв. Тези средства 

изтичат от общинския бюджет без да създават продукт за местното население. 

Технологичното развитие в областта на електронното оборудване и по- 

специално в изработването на фотоволтаични модули, светодиодни лампи и 

управляващи модули направи икономически изгодно инвестирането в улично 

фотоволтаично осветление. Някои европейски общини вече са инвестирали в 

подмяната на уличното осветление и имат за цел 100% от уличните лампи да са 

LED лампи, и да бъдат захранвани с енергия от местни енергоизточници. В 

България подходящ местен енергоизточник е Слънцето и производството на 

електроенергия чрез фотоволтачини модули.  

 

3.2. Ресурсът на слънчева енергия в България 

Ресурсите на слънчева радиация в България са определени въз основа на 

многогодишните измервания на слънчевото греене, провеждано от БАН – 

Хидрометеорологичния институт и неговите 17 центрове на територията на 

цялата страна. Изключително полезни са трудовете на проф. Ст. Лингова, 
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базирани на статистическите данни в атласите – издания на БАН и в нейните 

книги, посветени на слънчевата радиация. Тъй като тези данни са ползвани от 

всеки, който се е занимавал със слънчева енергия – независимо за научно 

изследване или като бизнес начинание, няма да се спираме на известните 

резултати. Само ще споменем, че средният брой на слънчевите дни на 

територията на  Република България е 300 (2258 h, средногодишният брой на 

дните без слънчево греене е 65 (Таблици 1 и 2).  

 

Таблица 1. Брой на слънчевите дни на територията на София. 

София Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

 1951-70 48 85 126 182 196 246 298 303 231 146 68 47 1976 

 1931-70 52 89 134 185 215 256 311 306 234 152 74 48 2056 

Средно  62 92 122 169 204 250 297 295 223 169 82 56 2021 

 

Таблица 2. Дни без слънчево греене за района на София. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Дни без слънце 13 7 8 3 2 1 0 0 2 4 10 15 65 

 

Таблица 3. Брой часове на светене на уличните осветителни уредби. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

13.40 

часа 

12.35 

часа 

11.20 

часа 

9.45 

часа 

8.25 

часа 

7.45 

часа 

8.00 

часа 

9.0 

часа 

10.25 

часа 

11.50 

часа 

13.0 

часа 

13.40 

часа 

 

Данните са от София,  но са валидни с известни отклонения и за другите региони 

на България. Забелязва се една диспропорция на необходимите часове за светене 

на лампите и времето за зареждане на акумулаторите. Това налага прецизно 

проектиране на улично фотоволтаично осветление. Посочените дни без 

слънцегреене в Табл.2 са разпръснати равномерно в месеца, т.е. максималният 

брой последователни дни без слънцегреене е от порядъка на 4-5 дена. Това е 

важно условие, което обуславя техническото изискване относно възможността 

на акумулаторите да захранват лампите без да бъдат зареждани.  
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3.3. Как работи фотоволтаичната част от системата? 

Стандартният фотоелемент е изграден върху силициева (Si) пластина и по 

същество представлява полупроводников диод с планарна структура, който при 

осветяване генерира електродвижещо напрежение и ток в електрическия товар 

свързан към него. Фотоволтаичните панели трансформитат слънчевата енергия в 

електрическа енергия. Основен параметър на Фотоволтаичните системи 

определящ производителността им, е тяхната изходна мощност във “ват пик” 

(Wp), което отговаря на максималната им мощност при стандартни условия на 

изпитване: слънчева радиация 1000W/m2, температура на фотоволтаичните 

клетки 25°С, коефициент на въздушната маса АМ 1,5. Факторите, които 

определят производителността на PV модулите са: слънчева радиация, която се 

изменя в рамките на денонощието и годишните сезони; температура; ъгъл на 

наклон на панела; конструкция на закрепване на панелите (фиксирана и слънце-

следяща); засенчване; запрашеност; вятър и мъгливост.   

Съществуват различни технологии за производство на фотоволтаични панели. В 

настоящия наръчник няма да се спираме подробно на различните 

разновидности. В Таблица 4 е показано ефективността и мястото което заемат в 

зависимост от мощността. Тези параметри са важни при едно бъдещо 

проектиране на осветителна фотоволтаична система.  

 

Таблица 4. Технически параметри на фотоволтаични елементи 

Технология Ефективност m²/Kwp  Kwp/m² 

Монокристална 13-15% 7 0,142857 

Поликристална 12-14% 8 0,125 

a-Si (Тънкослойна) 5-7% 15 0,066667 

CdTe (Тънкослойна) 7-11% 11 0,090909 

CIS (Тънкослойна) 7-11% 10 0,1 

a-Si/µSi (Тънкослойна) 8% 12 0,083333 

Средно за кристална 

технология 

12,50% 8 0,125 

Средно за тънкослойна 

технология 

8,60% 11,5 0,086957 
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Следващ по важност параметър за правилното проектиране, е истинската 

производителност на фотоволтаичните модули. В Таблица 5 са публикувани 

данни от реално измерване на различни по технология фотоволтаични модули 

по проект Модел за ефективно производство на слънчева електроенергия в 

Северното Черноморие”, изпълняван от Черноморска регионална агенция за 

управление на енергията – Варна, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Програма “Малки проекти” на Глобалния Екологичен Фонд. Измерванията са 

извършени на едноосно следящи системи в региона на гр. Варна. За изчисляване 

на стационарна система производителността трябва да се намали с 20%.  

 

Таблица 5. Производителност на фотоволтаични модули за една година 

  Монокрис-

тални, 

kWh/kWp 

Хибридни, 

kWh/kWp 

Тънко-

слойни, 

kWh/kWp 

Слънчева 

радиация, 

W/m2 

2010 Юли 171,76 172,47 170,57 282,00 

2010 Август 193,56 187,98 185,76 296,90 

2010 Септември 154,98 141,96 137,74 242,57 

2010 Октомври 79,71 68,84 59,62 117,51 

2010 Ноември 70,46 59,82 59,13 120,46 

2010 Декември 37,44 33,26 38,51 74,42 

2011 Януари 45,66 38,51 38,86 83,10 

2011 Февруари 88,60 66,10 58,43 137,57 

2011 Март 125,38 101,14 87,56 175,54 

2011 Април 122,88 104,85 97,87 196,78 

2011 Май 176,75 153,25 154,63 265,78 

2011 Юни 183.11 163.10 178.83 270,40 

 Total 937,68 867,93 872,02 152,62 

 

Фотоелектрическият панел сам по себе си не представлява pv-енергийна 

система. Трябва да има и конструкция върху която да се монтира и която да го 

насочва към слънцето, както и компоненти, които да приемат произведената от 

масива енергия на постоянния ток (DC) и да я преобразуват във форма, 

съответстваща на товара. За правилната работа на фотовлтаичните модули и 

нормалното зареждане на акумулаторите е необходимо да се избере подходящ 

контролер на заряда. Избора зависи от мощността на модулите, капацитета и 

работните характеристики на акумулаторите и външните условия на работа на 

системата. В случай че е избрана система със зарядна станция е необходимо да 

се избере инвертор, който да осигури самостоятелната работа на системата. 
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Инверторът трябва да защитава акумулаторите от преразреждане, да предпазва 

като цяло системата от претоварване и да осигурява качествено променливо 

напрежение.  

Фигура 2 показва необходимите компоненти на една независима pv-енергийна 

система. Следящата система на пикова мощност определя изходното 

напрежение и ток от масива и непрекъснато регулира работната точка, за да се 

получи максимална мощност при дадени климатични условия. Произвежданата 

от масива мощност отива в инвертора, който я преобразува от DC в AC 

мощност. Когато произвежданата от масива мощност, надвишава консумираната 

от включения товар, излишъкът се използва за зареждане на акумулатора. 

Зареждащото устройство обикновено е преобразовател DC-DC.н Когато няма 

слънце, акумулаторът се разрежда през инвертова, за да захрани товарите.  

  

ШИМ
регулатор

Инвертор
DC - AC 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Зарядно
устрой-
ство

контролер
заряден
ток

Регулиране
върхова
мощност

Товари

Слънчеви
панели

DbDa

Акумулатори

I, Ah

 

Фиг.2.Основни компоненти на фотоволтаична енергийна система 

 

Контролерът на режима събира сигналите от системата като ток и напрежение 

на масива и акумулатора, следи състоянието на акумулатора, като регистрира и 

поддържа амперчасовете на заряд/разряд и включва или изключва зареждащото 

устройство, конверторът за разряд и нагревателите, както е необходимо. 

Контролерът на режима е централният контролер за цялата система.  

В разглежданата система инверторът е критична компонента, тъй като той играе 

ролята на съгласуващо устройство между източника на енергия и 

консуматорите, било то в автономна система или при свързване към мрежата. 
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Системите от разгледания тип непрекъснато се развиват и усъвършенстват и на 

пазара на фотоволтаици се предлагат както отделни модули така и системи с 

най-разнообразно приложение.   

 

3.4. Какви видове батерии се използват във фотоволтаичните осветителни 

системи? 

Електрическата енергия има универсално приложение, тъй като тя лесно може 

да се пренася и преобразува в друг вид енергия. Например, може да се 

преобразува в механична енергия с к.п.д. почти 100% или в топлина със същия 

к.п.д. От друга страна, различните видове енергия могат да се преобразуват в 

електрическа, но в този случай общият к.п.д. е значително по-нисък. Например, 

една типична ТЕЦ, работеща с изкопаеми горива, има к.п.д. под 40%. 

Недостатък на електрическата енергия е, че не може лесно да се съхранява в 

големи количества. Почти цялата електроенергия, която се произвежда 

понастоящем се консумира веднага след производството й. Това не представлява 

трудност за конвенционалните електроцентрали, при които консумацията на 

гориво варира с изискванията на електрическата консумация.  

Една фотоволтаична система не може да работи непрекъснато, следователно, 

съхраняването на излишната произведена през деня енергия е желателно, 

особено при автономни системи. Това може значително да подобри наличността 

на товари, което е ключово изискване за всяка енергийна система.  

Съществуващите и бъдещи технологии и устройства за съхраняване на 

енергията могат да бъдат групирани така: 

• електрохимически акумулатори 

• маховици 

• устройства за сгъстен въздух 

• свръхпроводящи намотки. 

Акумулаторът съхранява енергията в електрохимична форма и е най-широко 

използваното устройство за различни приложения. Електрохимичната енергия е 

полуподредена форма на енергия, която е между електрическата и топлинната. 

Има еднопосочна ефективност на преобразуване от 85 до 90%. Съществуват два 

основни вида електрохимични акумулатори: 

• Първични акумулатори, които преобразуват химическата енергия в 

електрическа. Електрохимичната реакция в първичния акумулатор е необратима 

и акумулаторът (батерията) се изхвърля след разреждане. Поради тази причина 
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този тип акумулатори намира приложение, там където е еднократно необходима 

енергия с висока плътност. 

• Вторични акумулатори, които са известни също така като презареждащи се 

акумулатори. 

Електрохимичната реакция във вторичния акумулатор е обратима. След 

разреждане той може да бъде отново зареден с постоянен ток от външен 

източник. Този вид акумулатори преобразуват химическата енергия в 

електрическа в режим на разреждане. В режим на зареждане те преобразуват 

електрическата енергия в химическа. И в двата режима, малка част от енергията 

се превръща в топлина, която се излъчва в околната среда. 

Общата ефективност на преобразуване е между 70 и 80%. 

Вътрешната конструкция на една типична 

електрохимична клетка е показана на Фигура 3. 

Тя има положителни и отрицателни електродни 

плочи с изолиращи сепаратори и между тях 

електролит. Двете групи електродни плочи са 

свързани към външни клеми, монтирани върху 

кожуха на акумулатора. 

Клетката съхранява електрохимичната енергия 

при ниски електрически потенциали, 

обикновено няколко волта. Капацитетът на 

клетката, се означава с „C” и се измерва в 

ампер-часове (Ah). Това означава, че тя може да 

достави C ампера за един час или C/n ампера за 

n часа.  

Един акумулатор съдържа определен брой  

клетки, свързани в комбинация последователно - паралелно, за да се получи 

желаното експлоатационно напрежение и ток. Колкото е по-високо 

напрежението на акумулатора, толкова повече на брой клетки са свързани 

последователно.  

Енергията на акумулатора се задава по отношение на средното напрежение по 

време на разреждане и неговия капацитет (Ah). Произведението от 

напрежението и капацитета в Ah дава енергията в Wh (ватчас), която 

акумулаторът може да предостави към даден товар от напълно заредено 

състояние до спадане на напрежението до допустимата гранична стойност. 

Фиг. 3. Конструкция на 

електрохимична клетка 

за съхраняване на енергия 
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Зареждането и разреждането на акумулатора се представят в единици от неговия 

капацитет в Ah. Например, зареждането на акумулатор с капацитет С = 100 Ah 

при норма C/10 означава зареждане при 10 A. Разреждането на този акумулатор 

при C/2 норма означава извличане на ток 50 A, при което акумулаторът ще бъде 

изцяло разреден за 2 часа. Състоянието на Заряда (СЗ) на акумулатора във всеки 

момент се определя както следва:  

СЗ = (Остатъчен капацитет на акумулатора в Ah)/(номинален капацитет) 

 

3.4.1. Видове акумултори 

Понастоящем съществуват най-малко шест основни вида презареждащи се 

акумулатори. Те са както следва: 

• оловно-киселинни (Pb-киселина) 

• никело-кадмиеви (NiCd) 

• хибрид никел-метал (NiMH) 

• литиево-йонни (Li-ion) 

• литиево-полимерни (Li-poly) 

• цинк-въздух. 

Нови електрохимични технологии се разработват от различни производители за 

най-разнообразни приложения, като космически кораби, електромобили, 

изравняване на товарите за електроразпределителните дружества и разбира се – 

системи за възобновяема енергия. 

Средното напрежение по време на разреждане зависи от електрохимичните 

процеси както е показано в Таблица 6.  

Таблица 6 

 

Плътността на енергията за различните акумулатори, изразена във Wh на 

единица обем  (Wh/l) при различна плътност на енергията на  единица тегло 

(Wh/kg) е дадена на Фигура 4. 
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Фиг. 4. Специфична енергия и енергийна плътност при  

различните акумулатори 

 

Изборът на акумулатор за дадено приложение е въпрос на работни 

характеристики и оптимизация на разходите. 

Някои конструкции и работнини характеристики на горните видове акумулатори 

са представени в следващите раздели. 

Оловно-киселинни акумулатори 

Този вид е най-често срещания вид презареждащи акумулатори, които се 

използват днес, поради това, че тяхната технология е добре отработена, имат 

добро съотношение на работни характеристики към цена, въпреки че имат най-

ниска енергийна плътност по тегло и обем. При разреждане на оловно-

киселинните акумулатори се получава вода и оловен сулфат, водата разрежда 

електролита от сярна киселина, при което се намалява и специфичното тегло на 

електролита едновременно с намаляването на заряда. Повторното зареждане 

обръща реакцията и на положителния електрод се образува оловен диоксид, на 

отрицателния се отлага олово, а в електролита се увеличава концентрацията на 

сярна киселина. Акумулаторът се възстановява до първоначалното си състояние. 

Оловно-киселинните акумулатори се произвеждат в различни варианти. 

Вариантът с плитък цикъл се използва при автомобили, при които е необходима 
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много енергия за кратко време. Версията с дълбок цикъл от друга страна е 

подходяща за повтарящи се цикли на пълно зареждане и разреждане. Повечето 

устройства за съхраняване на енергия изискват акумулатори с дълбок цикъл. 

Оловно-киселинните акумулатори се доставят и във вид със запечатана „гел-

клетка‟ с добавки, които превръщат електролита в желе, което не може да се 

разпръсне. Тези акумулатори могат да се монтират на една страна или с дъното 

нагоре. Но тяхната висока цена ограничава употребата им само до военната 

авиация. 

Никел-кадмиеви акумулатори 

NiCd акумулатори са продукт на съвременната електрохимия. NiCd клетка има 

положителни електроди, направени от кадмий, а отрицателните електроди са от 

никелов хидроокис. Двата електрода са разделени с пластмасови сепаратори 

(Nylon® -регистрирана търговска марка на E. I. Dupont Numerous and Company, 

Wilmington, Delaware) и електролит от калиев хидроокис в кожух от неръждаема 

стомана. С уплътнена клетка и тегло наполовина от това на конвенционалните 

оловно-киселинни, NiCd акумулатори са използвани за захранване на повечето 

от съществуващите устройства, които изискват презареждане. Тези акумулатори 

имат по-дълъг живот при дълбок цикъл и са по-устойчиви на температурата от 

оловно-киселинните. Но тази електрохимия има ефект на памет, който влошава 

капацитета, ако не се използва дълго време.  

Напрежението на един акумулатор е 1,2 – 1,3 V. 

За разлика от оловните (киселинните) акумулатори електролитът на алкалнитене 

участва в химичните реакции, а служи само като проводник на електрическия 

ток. Ето защо количеството на електролита в алкалните акумулатори е 

сравнително по-малко. Активната маса при алкалните акумулатори не се 

разтваря в електролита и не се подлага на значителни обемни изменения. Това 

обстоятелство обуславя значителната дълготрайност на този вид акумулатори. 

издържат най-много цикли на зареждане и разреждане – над 1000. 

Специфичната мощност е около 125 W/kg, a специфичната енергия - около 40 

W/kg. Ограниченото им използване се дължи предимно на относително високата 

им цена. Нещо повече, кадмият е под критичния поглед на разпоредбите за 

опазване на околната среда. В България е въведена забрана за производство и 

предлагане на пазара на батерии и акумулатори съдържащи над 0,025% кадмий, 

съгласно ПМС №134от 17 юли 2000 г. Поради тези причини NiCd се заместват с 



24 

металхидридни (NiMH) и литий- йонни (Li-ion) акумулатори в лаптопите и 

друга подобна скъпа електроника.  

Никел-металхидридни  (NiMH) акумулатори 

Този тип акумулатори представлява развитие на никел-кадмиевите (NiCd), при 

което се подобрява енергийната плътност в сравнение с NiCd.  Положителните 

плочи се състоят от никелов хидрооксид (NiOOH), подобен на този в никел-

кадмиевите акумулаторни батерии  (но елиминира проблемите с околната среда, 

свързани с кадмия), докато материалът на отрицателните плочи е металхидрид. 

Работата на тези акумулаторни батерии се базира на факта, че фини частици от 

определени метални смеси, при взаимодействието с водорода при определени 

налягания и температури преминават в метал-хидридни съединения. Освен това 

метал-хидридите са способни да поглъщат и реализират водород много пъти без 

да влошат свойствата си, което прави пренебрежим ефектът на паметта при този 

тип акумулатори. Но NiMH отстъпва по пикова енергия на NiCd, има висока 

степен на саморазреждане и е податлив на повреждане при презареждане. В 

сравнение с NiCd, NiMH понастоящем е скъп, въпреки че в бъдеще цената се 

очаква да падне значително. Това очакване се базира на съществуващите 

програми за развитие, насочени към прилагането му в електромобилите.  

Напрежението на акумулатора е почти колкото на никел-кадмиевия акумулатор, 

а капацитетът – по-голям. Специфичната мощност и специфичната енергия са 

приблизително два пъти по-големи, отколкото тези на никел-кадмиевия 

акумулатор. 

Характерно за никел-металхидридните акумулаторни батерии е, че имат по-

голям срок на служба от оловните акумулаторни батерии, но отстъпват на 

никел-кадмиевите по своята дълготрайност, защото издържат средно около 500 

цикъла на разреждане и зареждане.  

Тези акумулатори могат успешно да се рециклират без опасност за здравето на 

човека и замърсяване на околната среда. 

Литиево-йонни акумулатори 

Литиево-йонният акумулатор е относително нова разработка, която осигурява 

три пъти по-голяма плътност на енергията, в сравнение с оловно-киселинния. 

Такава голяма разлика в плътността на енергията идва от ниското атомно тегло 

на лития - 6.9 в сравнение с 207 на оловото. Нещо повече, литиевият йон 

определя по-високо напрежение на клетката от 3,5V в сравнение с 2,0V за 

оловно-киселинните и 1,2V за другите електрохимични източници. Това изисква 
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по-малко на брой последователни клетки за дадено напрежение на акумулатора, 

като по този начин се намаляват производствените разходи. 

Като отрицателна страна трябва да сепосочи това,че литиевият електрод реагира 

с течния електролит и създава покриващ филм. Всеки път, когато клетката се 

разрежда и зарежда след това, литият се маха, свободната метална повърхност 

взаимодейства с електролита и се получава нов филм. За да компенсира това, се 

използват дебели електроди, което увеличава цената, а в противен случай се 

скъсява живота на клетката. Поради тази причина тази технология е по-скъпа от 

NiCd. 

При експлоатация, литиево-йонните акумулатори са податливи на повреди от 

презареждане или други грешки в експлоатацията на акумулатора. Следо-

вателно, изискват се по-прецизни схеми на зареждане със съответната защита от 

презареждане. 

При този вид акумулаторни батерии „ефектът на запаметяване” напълно липсва 

и те могат безпроблемно да бъдат дозареждани по всяко време и при всяко ниво 

на разряд, без това да скъсява дълготрайността им. Тези батерии издържат над 

1000 цикъла на зареждане и разреждане. Литий-ионните акумулаторни батерии 

имат висока специфична мощност – около 250 W/kg, висока специфична енергия 

– около 100 Wh/kg, добри високотерпературни експлоатационни свойства и 

нямат опасност от повреждане при пълното им разреждане. 

Литиево-полимерни 

Това е литиев акумулатор с твърди полимерни електроди. Конструиран е с филм 

от метален литий, свързан към тънък слой от твърд полимерен електролит. 

Твърдият полимер способства за специфичната енергия на клетката като действа 

както като електролит, така и като сепаратор. Нещо повече – металът в твърдия 

електролит реагира по-малко, отколкото в течен електролит. 

Един от най-разпространените полимерни електролити е полиетиленовият окис 

в съединение с подходяща електролитна сол. Най-подходящ за положителен 

електрод е ванадиевият оксид V6O13. Този оксид поглъща до осем литиеви 

атоми на оксид молекула Литий-полимерните батерии имат висока специфична 

енергия – около 175 Wh/kg и имат потенциал да осигурят висока специфична 

мощност (около 250 W/kg).  

Цинк-въздух 

Акумулаторът с цинк-въздух има цинков отрицателен електрод, калиев 

хидроокисен електролит и положителен въглероден електрод, който е изложен 
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на въздух. По време на разреждане кислородът от въздуха се редуцира на 

въглеродния електрод (т.нар. въздушен катод), а цинковият електрод се 

окислява. По време на разреждане въздушният катод поглъща кислорода от 

въздуха и го преобразува в кислородни йони за преноса им към цинковия анод. 

По време на зареждане  той отделя кислород. Правилното регулиране на въздуха 

е много важно за работата на този вид акумулатори. 

В този тип системи взаимодействието между анода и катода е подобно на това в 

горивните клетки. Предимството на системата метал-въздух е неограниченото 

наличие на атмосферен кислород, който е необходим за протичането на 

реакциите. Като анод могат да бъдат използвани металите цинк, желязо или 

никел. Основният недостатък на метал-въздушните акумулаторни батерии е 

малката им специфична мощност, което се дължи на това, че въздушният 

електрод не може да работи дълго време с голяма плътност на тока.  

 

3.4.2. Сравнение между различните акумулатори 

Работните характеристики и свойства на различните електрохимични източници 

на ток, представени в предходните раздели, са обобщени и сравнени в таблицата 

по-долу. Трябва да се отбележи, че общата цена на оловно-киселинните 

акумулатори е ниска в сравнение с никело-кадмиевите, никело-металните 

хидрид и литиево-йонните батерии. Поради ниската цена за Wh през целия си 

живот, оловно-киселинните акумулатори са били „работното магаре” на 

индустрията. 
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3.4.3. Зареждане на акумулаторите  

По време на зареждане на акумулатора, софтуера за управление на енергията 

наблюдава състоянието на зареждането, общото състояние и критериите за 

безопасно прекъсване. Наблюдаваните експлоатационни параметри са 

напрежението, тока и температурата. Таймерът за зареждане се включва след 

като всички първоначални проверки са успешно приключили. Зареждането може 

да бъде прекратено (но не и възстановено), ако се установи нарушение на 

основни критерии за безопасност. Таймерът спира зареждането, ако дефектът 

продължи да съществува след даден период от време.  

Нормалното зареждане има следните три фази: 

• бързо зареждане, което възстановява от 80 до 90% от намаления капацитет; 

• “конусно” зареждане, при което степента на зареждане постепенно се връща до 

горната стойност на оставащия капацитет 

• зареждане, след като акумулаторът е изцяло зареден, за да се компенсира 

степента на само-разреждане. 

Критериите за прекратяване на бързото и “конусното” зареждане са 

предварително зададени на софтуера за управление на зарядното устройство на 

акумулатора, за да съответстват на електрохимичните процеси в акумулатора и 

на коректните параметри на системата. Например, NiCd и NiMH акумулатори се 

зареждат обикновено при постоянен ток като зареждането спира когато 

непрекъснато наблюдаваното U стане отрицателно. От друга страна, Li-ion 

акумулатори, бидейки чувствителни към презареждане, се зареждат при 

постоянно напрежение, като се намалява тока на зареждане, както е необходимо. 

 

3.4.4. Регулатори на зареждането 

За целите на безопасността е изключително важно излишното презареждане на 

акумулатора винаги да се избягва. Презареждането предизвиква вътрешно 

газоотделяне, което води до загуба на вода при оловно-киселинните 

акумулатори и предварително износване. Регулаторът на зареждането позволява 

максимална степен на зареждане до момента, в който започва образуване на 

газове. Тогава токът на зареждане намалява така че пълното зареждане да стане 

плавно. 

Акумулаторите се зареждат по следните три различни начина: 
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 Многоетапно зареждане 

Това е най-добрият начин, при който акумулаторът се зарежда плавно на 

няколко етапа. Първо, акумулаторът се зарежда при пълна скорост на зареждане 

от 80 до 90% от капацитета си. След това токът на зареждане постепенно се 

намалява докато акумулаторът се зареди напълно. В същото време, токът на 

зареждане се намалява допълнително, за да може скоростта на дозареждане да е 

плавна, като поддържа акумулатора напълно зареден до следващото му 

натоварване. Следователно този метод има нужда от най-малко три скорости на 

зареждане, което трябва да се има предвид при проектиране на зарядното 

устройство. 

 Едноетапно зареждане 

Този метод използва прост и евтин регулатор, който е или включен, или 

изключен. Регулаторът е проектиран само за една скорост на зареждане. Когато 

акумулаторът е зареден напълно, според измереното напрежение на клемите, 

зареждащото устройство се изключва от реле. Когато напрежението на 

акумулатора падне под предварително зададена стойност, зареждащото 

устройство отново се свързва на пълна мощност. Тъй като зареждането по този 

начин не е плавно, трудно е да се постигне и поддържа пълно зареждане. 

Алтернатива на този начин на зареждане е много-импулсното зареждане. 

Пълният ток зарежда акумулатора до високо, предварително зададено 

напрежение, малко под прага за газове. В същото време, зареждащото 

устройство е изключено за кратко, за да позволи на химикалите на акумулатора 

да са смесят и  напрежението да спадне. Когато напрежението падне под ниския 

праг, зареждащото устройство се свързва отново, като подава пълен ток на 

акумулатора. 

 Нерегулирано зареждане 

Този най-евтин метод може да се използва при фотоволтаични енергийни 

системи. При него няма регулатор на зареждането. Акумулаторът се зарежда 

директно от соларен модул, който служи само за зареждане. Този модул е 

проектиран правилно за безопасна работа при определен брой клетки на 

акумулатора. Например, за 12 волтови оловно-киселинни акумулатори, 

максималното напрежение на фотоволтаичния модул се поддържа под 15 V, като 

по този начин презареждане трудно може да стане. Когато акумулаторът е 

зареден изцяло, масивът се шунтира напълно към земята с помощта на 

транзисторен ключ. 



29 

 

3.4.5. Управление на акумулатора 

Извличането на енергия от акумулатора, когато е необходимо, и повторното му 

зареждане когато има налична енергия, изисква добре контролиран процес на 

зареждане и разреждане. В противен случай може да пострада работата на 

акумулатора, животът му да се скъси, а поддръжката да се увеличи. Някои от 

най-често срещаните проблеми са следните: 

• ниска ефективност на зареждане, водеща до ниска степен на зареждане; 

• загуба на капацитет за поддържане на номиналния заряд (Ah);  

• излишни газове и нагряване, водещи до скъсяване на живота на акумулатора; 

• непредсказуема преждевременна повреда, водеща до загуба на наличен товар; 

• корозия на плюсовата клема/плоча, което също скъсява живота; 

• стратификация и сулфатизация, което влошава работата. 

Горните проблеми може да се избегнат чрез следните характериситики на 

системата за управление на акумулатора: 

• зареждане с управление на напрежението, за предпочитане с постоянно 

напрежение; 

• зареждане с компенсиране на температурата, като при това прекратяването на 

зареждането става по-рано, ако температурата на акумулатора е по-висока от 

еталонната; 

• отделно управление на зареждането, ако два или повече акумулатори се 

зареждат паралелно; 

• прецизни контролни точки за начало и край на режимите на зареждане и 

разреждане. 

 

3.4.6. Мониторинг и управление 

Акумулаторите в съвременните енергийни системи се управляват чрез 

специален компютърен софтуер. Този софтуер наблюдава и управлява следните 

параметри: 

• напрежение и ток; 

• температура и налягане (ако има); 

• ампер-часове на зареждане и на разреждане на акумулатора; 

• състояние на зареждането и разреждането; 

• скорост на зареждане и разреждане; 

• степен на разреждане; 
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• брой на циклите на зареждане и разреждане. 

Интегрирани уреди за измерване на заряда в Ah (Ah-метър) съществуват в 

търговската мрежа. С помощта на такъв уред може да следи за входно-изходните 

амперчасове (Ah) в акумулатора и да  се изпратят необходимите сигнали към 

контролера на режима. 

Температурната компенсация по максималното напрежение  на акумулатора и 

състоянието на заряда може да подобрят управленето на акумулатора, особено 

при много ниски температури. Тази компенсация може да даде допълнително 

зареждане при студено време, когато акумулаторът може да поеме повече заряд. 

Алармата за ниско напрежение е добра възможност, тъй като прекаленото 

разреждане под праговото напрежение може да предизвика обратно напрежене в 

клетката и така да доведе до повреда в акумулатора. Тази аларма може да се 

използва също за изключване на не-критичните товари от акумулатора за да се 

избегне на повреждането му. 

 

3.4.7. Безопасност 

Работата на акумулатора изисква да се вземат определени мерки за безопасност. 

Най-важното е той да не се презарежда. Всяко презареждане над предвидената 

степен на дозареждане се превръща в топлина, което води до експлозия на 

акумулатора, ако се надвиши безопасната граница. Това е особено важно когато 

акумулаторът се зарежда директно от фотоволтаичен модул без регулатор на 

зареждането. В такъв случай масивът се оразмерява според тази граница. Като 

основно правило, номиналният ток на фотоелектрическия панел се поддържа по-

малък от тока на непрекъснато презареждане, който може да се понесе от 

акумулатора. Тази граница обикновено е под C/15 ампера за оловно-

киселинните акумулатори. 

 

3.5. Осветителни тела  

 

Най-икономични източници на светлина вече са светодиодите. До момента на 

изготвяне на настоящия Наръчник, последното съобщение за нов рекорд на 

ефективност на светодиод с бяла светлина (светлинен добив от 1 W енергия) е 

208 lm/W. Друго интересно съобщение е за използване на светодиод с мощност 

4 W, но с натоварване до 1,4 W, при 350 mA ток и при 3,2 V напрежение, което 

прави ефективна мощност 1,2 W. Добивът е 186 lm. т.е. 155 lm/W. Такава 
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ефективност не е постигната дори от газоразрядните лампи с високо налягане. 

Там максимумът е 120 lm/W за натриевите и металхалогенните лампи. При 3867 

часа годишно светене на една светодиодна лампа с ефективна мощност 35 W 

консумираната енергия от РV акумулатора и от мрежата, когато няма слънце е 

показана в Таблица 6. 

 

Таблица 6. Годишна консумирана енергия от осветител със светодиоди при 

3867 часа работа, захранван от РV и от мрежата 

 Време, 

захранване 

от РV, h 

Време, 

захранване от 

мрежата, h 

Изразход - 

вана 

eнергия, kWh 

Общо 

финансови 

разходи, лв. 

Общо 

енергия 

kWh 

Енергия, kWh 392 3475 13,726 112,956 126,68 kWh 

Стойност, лв.   2,06 лв. 16,94 лв. 19,0 лв. 

 

За осветление на същата площ с живачна, натриева, или луминесцентна лампа 

ще бъдат изразходвани енергия и финансови средства, както е показано в 

Таблица 7. 

 

Таблица 7. Разход на енергия и финансови средства от различни  

светлинни източници. 

Тип светлинен 

източник 

 

Единична 

мощност, W 

 

Изчислителна 

мощност, W 

Енергия, 

kWh 

Цена, лв. 

 

Живачна лампа 125 W 156 603,25 90,49 

 

Луминесцентна 

лампа 

2х36 W 83 321,0 48,14 

 

Натриева лампа 100 W 120 464,0 69,60 

 

Светодиоди 30 35 

 

135,34 20,30 

 

Очевидно светодиодите са най-ефективните светлинни източници, но за да се 

използват в осветители е необходимо да се осигури надеждно охлаждане и 

добро разпределение на светлинния поток. На Фигура 5 е показан прототип на 

осветител за улично осветление, осигуряващ и двете изисквания, дефинирани 

по-горе. Разходът на енергия и на финансови средства, показани в Таблица 7 

демонстрират най-добре ефекта от осветление със светодиоди. 
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Фигура 5. Уличен осветител със светодиоди (32W) и разпределение на 

светлинния поток. 

 

Сравнение на Фотоволтаичната енергийна система за улично осветление с 

обикновенно улично осветление 

Примерен проект за 5 км. улично трасе с широчина 20 м. 

Ако растоянието между лампите е 40 м. и се използва симетрично разпределение 

от двете страни на улицата ще са нужни 250 осветителни тела.  

Обикновенните стълбове за улично осветление са средно с обща цена около 

1800 лв. Соларната система за улично осветление е със средна цена около 

4600лв. 

Сравнителен анализ на двете системи за период от 15 години 

 Соларна система Обикновеннa система 

Цена на 

системата 

4600 x 250= 1 115 

000 (1.115милиона) 

1800 x 250=450 000 (450.000) 

Инсталационни 

разходи 

140 x 250=35 000 

(35.000) 

450 000 x 10%=45 000 (45.000) 

Допълнителни 

задължителни 

разходи 

Няма такива 1,Полагане на ел. кабели : 35 x 40 x 

250=350000 (350,000) 2,изкопни работи: 15 x 

40 x 250=150000 (150,000) 3,100 mm 

предпазни тръби: 25 x 40 x 250=250000 

(250,000) 4,Фундаменти: 300 x 250=75000 

(75,000) 5, Инсталационно оборудване 

(включватели, таймер, предпазители, 

ел.табло, ел.регулатори, ел. 

трансформатори, командно табло, софтуер 

такса включване към ел. дружество и т.н.) за 

всеки 3,000 лв. 3000 x 250=750000 (750,000) 

Общо: 1.575 милиона 
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Разходи 

поддръжка 

Подмяна на 

акумулаторни 

батерии: 250 x 

250=62500 (62,500) 

Консумация на осветително тяло 400W, 

всеки ден по 8 часа – средно дневно 3.2 kW 

по 0.113652 лв. Тогава за 15 години общия 

разход на енергия е: 3.2 x 250 x 365 x 15 x 

0.113652 лв.= (497 795) лв. Цена лампи за 

подмяна: 70 лв. x 8 x 250=(14 000) лв. За 

поддръжка на системата се включват също и 

контрол на система, подмяна на материяли, 

персонал, мениджмънт и др. разходи - 

(100,000) лв. (общо: 611 795) 

Сигурност на 

системата 

Работен режим на 

системата - 12V, 

24V, гарантира 

безопастност и 

стабилност на 

работата, без 

опасност за 

електрически 

инциденти. 

Работен режим на системата - 220V, нужна е 

стабилност и ежегодни профилактики. При 

лоши метериологични условия, като 

наводнения, бури има вероятност за 

прекъсване на електричеството. Възможни 

са инциденти с високото напрежение. 

Възможност за прекъсване на захранването 

поради енергийни и финансови рестрикции. 

Сумарна 

инвестиция за 15 

години. 

1.150+0.62= 1.212 

милиона лв. 

495.000 +1.575.000+611.795 = 2.681.795 

милиона лв. 

 

Конвенционалното улично осветление е относително стабилна система и 

изисква поддръжка през цялата година. Съществуват рискове от инциденти при 

екстремални природни явления. Уязвима е при прекъсване на електическото 

захранване.  

В условията на нарастващ енергиен дефицит, съществуващата ситуция коренно 

ще се промени. В световен аспект фотоволтачиното осветление спестява голяма 

част от инвестиционните разходи. Използването на алтернативна енергия е 

еднократна инвестиция с много дълъг период на експлоатация, като тази 

инвистиция е многократно по-ниска в дългосрочен план.  

Проекти, като соларно улично осветление, соларно парково осветление, соларно 

осветление в централните части на градовете, плажове, междуградски пътища и 

магистрали ще бъдат приоритетен избор на все повече инвеститори.  
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Използването на слънчевата енергия е популярен начин за производство на 

електроенергия в много развиващи се страни и отдалечени райони на големите 

развити страни. 

Инсталирането на енергийно ефективно осветление е не само стъпка към 

намаляването на парниковите газове, но и намаляване на консумацията на 

енергия. Използването на енергийно ефективно осветление може да доведе до 

намаляване консумацията на енергия с над 60%. Този тип оборудване допринася 

за намаляване на светлинните замърсители, като същевременно излъчваната 

светлина е със светъл приятен цвят. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                 

 

               

 

 

 

 

 Общинските администрации могат лесно да установят, че поставянето на 

соларно улично осветление е финансово изгодно за тях. Веднага след като бъде 

поставено соларното осветление не закъсняват и ползите от него. Няма месечни 

сметки за плащане, слънчевата енергия е безплатна. Не е необходима подръжка, 

соларните лампи могат да издържат буквално десетилетия без да е необходима 

каквато и да е подръжка. Повечето видове соларни лампи са снабдени със 

светлинни детектори, така че за LED /светодиодно/ осветлението не е 

необходима човешка намеса за включване и изключване. Фотоволтаичните 

клетки автоматично събират соларна енергия през деня. По този начин 

оперативни разходи за соларно осветление не съществуват за разлика от старото 

улично осветление. 
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 Надежността на соларните лампи идва от това, че към всяка лампа има батерия 

/акумулатор/, която съхранява енергия, необходима за пет и повече дни. Това 

означава, че дори да има пет дни със слаба слънчева радиация, лампите ще 

продължават да работят. 

Тъй като повечето соларни осветителни системи работят със светодиоди /LED/, 

лампите ще продължат да работят дори, когато електрическата енергия не е 

достатъчна да ги захранва. Светлината, която излъчват, ще намалява, но лампите 

няма да спират напълно и когато електрическата енергия бъде възстановена в 

батерията, светодиодите /LED/ ще работят отново с пълния си капацитет. 

В редките случаи при възникване на проблем с отделно осветително тяло то 

няма влияние върху другите лампи. Това е така, защото всяка лампа има свое 

независимо захранване и не е свързана по никакъв начин с никоя друга. 

И накрая, но не на последно място, да обърнем внимание на екологичния аспект. 

Слънчевата енергия е “чиста” енергия, соларните улични лампи са лесни и 

безвредни както при тяхното поставяне, така и при тяхната експлоатация. 

Околната среда и природата имат огромна полза от прилагането като цяло на 

такъв вид “чиста” енергия и конкретно в нашия случай - от такъв вид 

осветление. При наличието на милиони километри от пътища и улици по целия 

свят използването на соларно улично осветление ще направи Земята много по-

различна, едно по-добро място за живота на всички нас и нашите деца. 
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  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 

СЛЪНЦЕТО, КАТО УЛИЧНО ФОТОВОЛТАИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

Гр. Hegang в провинция Хейлонцзян, Китай 

Уличното осветление подобрява сигурността на пътя през нощта и при лоши 

метерологични условия. Инсталацията 

му обаче често е голямо инвести-

ционно предизявикателство, особено в 

райони без мрежова инфраструктура. 

Слънчевото улично осветление е 

идеалната алтернатива в такъв случай.  

Градът Hegang в провинция 

Хейлонцзян, Китай е посветен на 

защитата на околната среда.   

Туристите го наричат „ естествен 

кислороден бар“. Като част от своята 

кампания за  зелена енергия, опазване 

на околната среда и намаляване на 

въглеродните емисии, общината 

притежава 232 слънчеви улични лампи, с 214 вата напрежение, инсталирани по 

протежение на 9,2 км път към местното летище в  Hegang, област Xing'An. 

Особеност на този проект са ниските температури в този район. През зимата, 

дори през деня, температурите падат до -20Со, тежко изпитание за всички 

материали, включително и контролерите. Поради съществената роля на пътя, 

като връзка с летището, системният разработчик трябва да намери решение за 

осветление, което ще бъде ефективно на пътя, дори при метерологични условия 

с малко слънчева светлина.  

Техническо решение 

За да се разреши този проблем, системният разработчик Heilongjiang Xing‟an 

New Energy Co., използва слънчеви панели Phocos CIS 10 24-V, които да 

контролират 232 слънчеви улични лампи. Устройства с тип защита IP68, които 

са напълно капсулирани, са специално проектирани, за да осигурят надеждна 

батерия на фотоволтаичната система изложена на екстремни метерологични 

ОбОбщината в провинцията 

Heilongjiang, Китай инсталира 232 

слънчеви улични лампи, оборудвани с 

контролери Phocos CIS по 

протежение на 9,2км път към 

летището в Hegang област Xing'An. 
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условия и да предотвратят щети, нанесени от корозия. С този широк 

температурен диапазон от – 40 до 60Со, те отговарят на изискванията за 

устройства изложени на тежки, влажни атмосферни условия и екстремни 

температури до – 20Со през зимата. Автоматично разпознаване на ден и нощ, 

гъвкави функции на таймера, които могат да бъдат програмирани според сезона 

(лятното и зимното време), променливи функции за затъмняване са част от 

преимуществата, които правят CIS (това е името на самата фирма) перфектния 

избор за слънчево улично осветление. 

Контролетът от техническия клас също е подходящ за всички приложения на 

фотоволтаични осветления. Той разполага с четири етапна широчинно-импулсна 

модулация на зареждане (PWM), съчетана с изключване при ниско напрежение и 

мулти-LED система със статус дисплей.  

 

Ксиамен, Китай 

Kingsun Solar LED Улично осветление 

проект в Ксиамен, Китай,  октомври 

2008г. 

Проектът се намира в Ксиамен, който има 

слънчев фактор 3,5 и необходимост от 

слънчевото LED улично осветление 10 часа 

на ден. Проектът е за изграждане на нов път 

в Ксиамен с инсталирани стълбове от двете 

страни Използвани са Kingsun Soalr-Wind LED Street Light KS-E048TX системи, 

върху 6 метрови стълбове, на разтояние 20 метра. Kingsun Solar-Wind LED Street 

Light KS-E048TX изразходва 48W и може да създаде 4320 лумена светлина 

 

Кабул, Афганистан 

Слънчевото улично осветление, монтирано от 

Инжинерния корпус на армията на Съединените щати 

(USACE), подсилва  търговията в оживения бизнес  айон 

в центъра на Кабул,  Афганистан. Според кмета на 

Кабул, Muhammad Yunus Nawandish, преди монтирането 

на фотоволтаичните улични лампи, търговците на тази 

площ обикновено държали магазините си отворени 
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около осем часа на ден. Уличното осветление прави 5 милионния град по-

жизнен и сигурен. 

Инжинерният корпус планира да освети 10 км от пътните платна в столицата. 

Това е важно, защото опустошеният от войната град е с недостатъчна 

електрическа мрежа и повечето улици остават тъмни след залез слънце.  

Независимите улични лампи генерират собствено захранване без да зависят от 

електричната мрежа. Кметът Nawandish коментира: „Чувствам, че Афганистан е 

страна, която се храни със слънчева светлина.“ Всъщност в Кабул има повече от 

300 слънчеви дни годишно, което го прави идеален за слънчево захранване.  

Уличните лампи на първа фаза са високи около 7 метра и са оборудвани със 

слънчеви панели и литиево-йонни бетерии, с очаквана продължителност на 

живота 20 години. Батериите са подсигурени в заключени контейнери на върха 

на осветителните тела, за да се предотврати подправяне. Те съхраняват 

достатъчно енергия, за да работят 3 последователни нощи, без слънчев ден за 

презареждане. Имат мощни светодиодни лампи, които са енергийно ефективни, 

лесни за поддръжка и безвредни за околната среда. Проектът за уличното 

осветление включва и обучение на кабулски граждани за поддръжка на 

осветлението. В допълнение на подобрената търговия и сигурност, уличното 

осветление подобрява и възприятието на града от неговите жители. Например, 

откакто осветлението е инсталирано, много семейства се разхождат по улиците 

и пазаруват през нощта, като по този начин атмосферата оживява. „Проектът 

повлия много добре върху психиката на хората. Те са много щастливи. Идват 

тук. Харчат пари. Правят снимки. Много са щастливи,“ коментира кметът на 

Кабул. 

  

Американският полковник Томас 

Магнес (в средата) и   кметът на Кабул 

Muhammad Yunus Nawandish (в дясно), 

обясняват проекта за осветлението, 

захранвано със слънчева светлина, на 

афганистански репортери. 19 май 2011. 
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Проектът включва общо четири фази: 

Фаза 1: Пътят Jumhoriat, от Национална специализирана болница Jumhoriat до 

Sherpoor – 0,88 километра, 28 стълба и 56 лампи. Оценена е на $181,000 и е 

завършена декември 2010. 

Фаза 2: Пътят Foreign Affairs, от  Национална специализирана болница  

Jumhoriat през площад Malak Azghar, до площад Zanbaq, близо до Турското 

посолство, 2,05 километра, 140 стълба и 140 лампи. Оценена е на $900,000 и е 

завършена ноември 2011. 

Фаза 3: Пътят Wazir Akbar Khan Road, от площад Zanbaq до Детска болница 

Indira Gandhi, болница Wazir Akbar Khan  и Военна болница Bastar, 2,2 

километра, 295 стълба и 295 лампи. Точната цена и времева рамка не са 

определени. 

Фаза 4: От Great Masoud Circle до Shaheed Abdul Haq Circle до Стария жилищен 

район Microryan, 5,5 километра, 848 стълба и 956 лампи. Точната цена и времева 

рамка не са определени. 

Допълнително предимство е, че осветлението, захранвано със слънчева енергия, 

насърчава индустрията с възобновяемите енергийни източници в Кабул. Когато 

Инженерния корпус поискал оферти за инсталиране на първата фаза на проекта, 

само една  афганистанска компания представила квалифицирана оферта. Когато 

Инженерния корпус поискал оферти за втора фаза, повече от 10 афганистански 

фирми подали квалифицирани оферти.  

Служителите от Инженерния корпус са уверени, че са подобрили условията в 

града по начин, който е осезаем и значителен за всички жители.  

 

Фалуджа, Ирак 

Въпреки че е опустошен от войната, Ирак се е насочил към бъдещето. Във 

Фалуджа е стартиран най-големият в света проект за слънчево улично 

осветление. Той се състои в инсталирането на 1050 захранвани чрез слънчевата 

енергия улични лампи.  

През 2004 г. са нанесени огромни поражения по инфраструктурата на града. 

Когато жителите на Фалуджа се завърнали, те били съкрушени от останките на 

града си. Американските военни осъзнали че, за да се запази мира, пушките и 

гранатите трябва да дадат път на подобряването на живота. Било необходимо 

бързо да се случи нещо  драматично и видимо.  
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Отговорът: улично осветление, 

захранвано със слънчевата енергия.  

Инженерния корпус на армията на 

САЩ започва проекта за слънчево 

улично осветление във Фалуджа 

през 2007 г. Той е на стойност 2,9 

млн. долара. Работниците изкопали 

дупки, поставили 8-метрови 

стоманени стълбове в бетона и 

поставили соларни модули и лампи. До януари, повече от 1000 лампи 

захранвани със слънчева енергия осветяват 22 мили от улиците и пътища.  

Трудовата заетост се е повишила. Коалиционните сили се чувстват по-сигурни, 

докато патрулират през нощта. Хората излизат след залез слънце. Магазините 

остават отворени след като слънцето залезе. В допълнение, иракчани сега 

ръководят проекта. В началото компанията за слънчева електрическа енергия, 

със седалище във Флорида, която предоставила технологията, обучила местни 

елетрически изпълнители как да монтират устройствата. Слънчевото улично 

осветление не се ограничава само до Фалуджа. Предвижда се монтирането на 27 

000 светлини, осветяващи пътните платна в останалата част на Ирак.  

 

Роли (Северна Каролина), САЩ 

Роли (на английски: Raleigh) е столица на Северна Каролина, Съединени амери-

кански щати и административен център на окръг Уейк. От май 2010 г., в града са 

инсталирани 23 захранвани от 

слънцето, улични лампи около 

Raleigh Convention Center и 

неговият паркинг.  

Планира се да се инсталират 

LED светлини, захранвани от 

слънцето в хотелския комплекс 

Marsh Creek. В доклад на Wake 

My NC, асистент-мениджърът на 

град Роли заявява, че проектът ще спести пари на данъкоплатците за разходите 

за енергия, като същевременно се опазва околната среда, чрез намаляване на 

въглеродните емисии. 
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Град  Bradenton Beach, САЩ 

Градът използва декоративни LED соларни лампи, за да освети плажа и 

основните артерии на града, за да се избегнат разходи по инсталиране на 

конвекционално осветление. 

 

 

                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Флорида, САЩ 

Във Флорида, сезонът на 

ураганите може да означава 

дни без електричество. В 

град Дания са решили да 

предприемат мерки срещу 

този проблем, като 

инсталират 124 улични 

лампи, захранвани от 

слънчевата енергия. 

Проектът струва 1,8 млн. 

долара и е финансиран от Агенцията за жилищно строителство и благоутройство  

"South Florida Sun-Sentinel". 

Работата се състои от предоставяне и монтаж на осветителни системи, 

захранвани от слънчевата енергия и монтаж на стълбове. Слънчевите системи за 
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осветление и техните компоненти отговарят на спецификации ASCE/SEI 7-10 за 

150 mph, Exposure D, при силни ветрове.  

Пътят Martin, водещ до летището 

Пътят се използва за достигане до сградата на летището.  

 

    

    

    

Парк Kitty Hollow  

Паркът Kitty Hollow използва слънчево осветление за осветяване на входа, 

пътеките, паркингите, както и за табелата на входа. Проектът предлага разделяне 

на времето през нощта. Светлините светят слабо за 6 часа, изключват се, след 

което се вкючват отново, 2 часа преди да изгрее слънцето, за ранните посетители 

на парка.  
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Град LeverEdge, САЩ 

В момента градът получава спонсориране от Асоциацията на гражданите за 

реновирането на осветителните си системи. Ощността е избрала слънчевото 

осветление, за да покаже своята ангажираност към устойчивото бъдеще. 

Използва слънчеви системи за осветяване на пътища и около сгради. 

                    

            

 

                                                                 

 

 

 

 

Индустриален Минно Механизъм 

Индустриална минна компания използва стълбове, с монтирани слънчеви 

системи  за улично осветление във вътрешността на гигантски гуми, запълнени с 

бетон като средство за създаване на свободно стояща, напълно преносима 

индустриална система за осветление. 
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Африка 

Африка не разполага с електричество. С използването на  соларни осветителни 

системи, се повишава сигурността в развиващите се африкански страни.  

 

      

 

 

Град Юпитер 
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ГЛАВА ПЕТА  

БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 

СЛЪНЦЕТО, КАТО УЛИЧНО ФОТОВОЛТАИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
 

 

Община Николаево 

Проект „Изграждане на улично осветление с 

използването на слънчева енергия в Община 

Николаево” на стойност 1,88 млн. лева ще 

захрани уличното осветление на община 

Николаево със слънчева енергия. В момента 

осветлението в общината е лошо, използват се 

икономични лампи, но преминаването на 

слънчева енергия ще минимизира разходите в 

бюджета. Средствата, които сега управата 

заделя за осветление, са 16 000 лева годишно, което е голямо перо за малка 

община като Николаево. 

Целта на проекта е изграждането на качествена и съответстваща на всички 

стандарти система за улично осветление от съвременен тип във всички населени 

места в общината. Системата ще се захранва от постоянен възобновяем 

енергоизточник и въвеждането й ще сведе до минимум разходите за улично 

осветление в общинския бюджет. 

Реализирането на Проекта няма да генерира допълнителни ежемесечни разходи 

на Общината за осветление, освен обичайните за поддръжка на съоръженията. 

Комбинираното използване на конвенционални и соларни улични лампи за 

осветление на улиците и обществените пространства ще намали разходите за ток 

още в първите месеци от въвеждането на съоръженията в експлоатация, като 

този ефект ще се кумулира във времето и ще освободи финансов ресурс за други 

необходими дейности и мероприятия по развитие и обновяване на населените 

места в Община Николаево. 

Проектът предвижда прекратяване на употребата на живачни лампи и 

изграждане на нови 506 автономни улични стълба, които ще се захранват със 

слънчева енергия. Средствата за реализацията са безвъзмездна финансова 

помощ са по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322. Проектът 

трябва да се реализира в рамките на 30 месеца и се очаква на практика 

Николаево да грейне със слънчева енергия в края на 2013 г. 
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Община Кайнарджа 

Улично осветление, захранвано от слънцето, 

заработи в силистренската община Кайнарджа. 

Екологичната система е инсталирана по проект 

на общината, финансиран с близо 2 млн. лева 

от Програмата за развитие на селските райони. 

Улични лампи, захранвани със слънчеви 

батерии, светят нощем в 13 от 15-те села на общината. Кайнарджа е с най-висока 

безработица, затова от кметството се надяват с новата соларна система 

разходите за ток рязко да намалеят. Според специалистите, соларните батерии се 

зареждат и в облачно време. Изчисленията сочат, че дори и при тежки зимни 

условия, лампите светят по 14 часа на денонощие в продължение на 2 седмици, 

без да се зареждат. Местните жители са доволни, че с новата придобивка селата 

ще бъдат осветени по цяла нощ, без да се налагат икономии. Основният 

недостатък на соларната система е скъпата инвестиция. Но пък специалистите 

гарантират 15 години безпроблемна експлоатация. 

Предвижда се монтирането на общо 486 улични осветителни тела, създадени по 

една от най-новите и икономични технологии. 

 

Община Антоново 

Община Антоново изпълнява Проект: 

„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия”. Стойността на 

проекта е 1 869 040 лв и се реализира с помощта 

на Програмата за развитие на селските райони, 

мярка 322. Периодът на изпълнение е 2012 – 2013 

г. Целта на проекта е подобряване средата на 

живот в две от най-големите населени места в 

общината. 
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Град Кърджали 

 

Фотоволтаично светодиодно 

осветление в парк „Арпезос- 

Север”, Кърджали 

 

Освен ефективността и отличната 

осветеност от монтираните 

фотоволтаични инсталации, няма 

начин да не се обърне внимание и 

върху визуалния ефект. Системите 

се състоят от фотоволтаичен 

панел, три светодиодни осветителя на стълб с обща мощност 18 W, табло за 

акумулатора и управлението. Управлението позволява дистанционно 

настройване на времето на работа, началния и крайния час на включване в 

зависимост от продължителността на деня. Има възможност и за регулиране на 

силата на светене през различните часове на нощта. 

Освен фотоволтаичните инсталации, в парка за декоративно осветление са 

използвани и два вида паркови светодиодни осветителни тела. 
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ГЛАВА ШЕСТА

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Финансови 

ресурси 

Повече информация 

Национален 

иновационен 

Фонд 

http://www.sme.government.bg 

Национален 

Доверителен 

екофонд (НДЕФ) 

http://www.ecofund-bg.org 

Международен 

Фонд Козлодуй 

/МФК/ 

http://www.mi.government.bg/ind/inov/docs.html?id=137487 

ПУДООС http://www.moew.government.bg/funds/nat_env_fund.html 

Датска програма 

DanishCarbon 

http://www.DanishCarbon.dk 

Социален 

Инвестиционен 

Фонд (СИФ) 

http://www.sifbg. 

org/ 

Фонд Енергийна 

Ефективност 

http://www.eneffect.bg/go.idecs?i=505 

Норвежки 

Фондове  

NORDIC-funds 

http://www.undp.bg 

Глобален 

Екологиен Фонд 

www.gefweb.org; www.sgp-bulgaria.org 

Оперативна 

програма 

“Региони в 

растеж” 2014-

2020 г. 

http://www.bgregio.eu/ 

Оперативна 

Програма 

Околна Среда 

http://ope.moew.government.bg/bg 

рограма за 

развитие на 

селските райони 

http://prsr.government.bg/ 
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