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1. Въведение 

      Осигуряването на качествено улично осветление е жизнена 

необходимост за пълноценния живот на съвременния човек. На практика с 

изкуственото осветление в населеното място се създават условия за 

денонощна активна дейност. Значително се повишава безопасността на 

придвижване на хора и моторни превозни средства. На лице е един 

подобрен комфорт на открито в тъмната част от денонощието. Определено 

се ограничават и премахват криминалните прояви. Пребиваването на  

жителите в осветените райони е в спокойна атмосфера. 

   Като първостепенна задача на уличното осветление е безконфликтно 

движение на превозни средства и пешеходци. Доброто осветление дава 

възможност на водачите на моторни превозни средства да преценяват 

правилно ситуацията на пътното платно, а пешеходците да не предприемат 

рисковани действия. Обобщена информация показва, че   една четвърт от 

тежките пътно-транспортни произшествия стават през нощта, въпреки 

намаления трафик. В годишен план необходимостта от изкуствено 

осветление е приблизително 4 00 часа. По това време броят на злополуките 

се увеличава значително. Статистически изследвания в страни на 

Европейския съюз показват, че намаляване на осветеността на някои 

участъци с интензивно движение до 50%, увеличава пътно-транспортните 

произшествия с една трета. Този и други примери показват, че доброто 

улично осветление е изключително важна предпоставка за намаляване на 

произшествията вечер и нощем. 

   В жилищни райони и малки населени места с ниска интензивност на 

движение на превозни средства съществува друга опасност, която 

произтича от лошо улично осветление. Наблюденията показват, че при 

отсъствие на 50% от осветлението кражбите се увеличават с 65%, проявите 

на вандализъм с 25%, а неправомерното отнемане на превозни средства с 

13%. Регистрираните престъпления  в нашата страна през деня са в 

границите на 26 до 36% на открити осветени обществени места. Останалите 

са извършени на улици, площади и паркинги в тъмната част от 

денонощието.  
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2. Община Гълъбово 

 

 

 Община Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. 

Площта на общината е 348.8 km2
. Граничи с общините Опан, Раднево, 

Тополовград и Симеоновград. Включва 11 населени места : град Гълъбово и 

селата Априлово, Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мъдрец, 

Обручище, Помощник и Разделна. По брой на населението общината се 

нарежда сред малките   в България. 

Таблица 1. Разпределение на населението в общината 

Населено място Население 

      1.     град Гълъбово 8756 

     2.     село Априлово 293 

   3.   село  Великово 93 

4.  село    Главан 952 

 5.    село   Искрица 229 

       6.   село   Медникарово 532 

7.   село   Мусачево 248 

8.   село   Мъдрец 836 

  9.   село   Обручище 1706 

10. село  Помощник 292 

11. село  Разделна 126 

 

  Средната гъстота на населението в Общината е 44.7 чов./km2 при средна 

гъстота за страната 70.3 чов./km2. В общинския център е концентрирано повече 

от половината (61.1%) от населението на общината. Останалите по-

многолюдни селища са селата Обручище ( с 12.3% от населението), Главан 



 

Енергийни обследвания ООД 
 

4 

(7.2%) и Мъдрец (5.9%). В групата на малките села ( под 500 души), попадат 7 

села, от които с най-малка численост на населението са селата Великово, 

Разделна и Искрица. 

Смъртността на територията на общината е 21.1%о, раждаемостта е 9.1%о, 

естествения прираст е ( -12.0%о), а механичният прираст е ( -57).  

Населението на общината намалява. Трайна е тенденцията за застаряване. 

Тази промяна засяга както града, така и селата.     

Надморската височина е границите от 100 до 370 m. В източната и западната 

част има ниски хълмове, но релефът е предимно равнинен. Характерно за 

територията е, че има наличие на лигнитни въглища. 

Климатът е с мека зима и горещо лято, което го определя като преходно 

континентален и континентален. Средните годишни стойности на 

температурата на въздуха са над 120С, а за относителната влажност на 

въздуха са около 70%. Валежите през зимата са неравномерно разпределени. 

Сумите на валежите през месец май и юни, ноември и декември са най-големи. 

Най-сухо е през месеците август и септември, а втори валежен минимум има 

през февруари и март. Сняг вали сравнително рядко и снежната покривка се 

задържа твърде кратко. Валежите дават преобладаваща част в баланса на 

подземните и повърхностни води. 

Повечето почви на територията на общината са черноземни смолници с мощен 

хумусен слой, подходящи за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури и 

канелени горски почви. Обработваемата земя заема повече от половината от 

територията (54%). Почвите, които притежават от добри до средни продуктивни 

възможности, заемат твърде ограничени размери. 

Водите в района на Община Гълъбово са от Беломорския водосборен басейн. 

Главната водна артерия е река Съзлийка, която приема два леви притока- 

реките Овчарица и Соколица. Общите естествени ресурси на подземните води 

се оценяват на около 8100 l/s на km2 . Средния модул на подземния отток е от 

3.0 до 3.2 l/s на km2. Подземните води в поречието на река Съзлийка се 

използват интензивно предимно в частните стопанства, както за комунално-

битови, така и за селскостопански цели. Река Сазлийка е главен водоизточник 

на „Брикел” ЕАД за сурова техническа вода и за допълване на цикъла. 

Защитени зони на територията на общината са река Соколица, река Съзлийка и  

язовир „Розов кладенец”.  

   Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага община Гълъбово 

са лигнитните въглища. Те са в основата на водещите икономически отрасли в 

общината - въгледобив и електропроизводство. Представляват част от 

Източно-Маришкия каменовъглен басейн (площ около 200 km2, около 2.6 

милиарда тона, разположени в пласт с дебелина 30 m, представляващи 57% от 
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въглищните запаси на България) разположен на териториите на общини 

Гълъбово и Раднево. Въглищните пластове са в три продуктивни хоризонта и 

са разположени плитко. Добиват се по открит способ, което е и основната 

причина териториите за добив на полезни изкопаеми да заемат 17.6 % от 

общата площ на общината. 

 

3. Нормативна основа. Параметри на уличното осветление 

  Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и 

поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията 

на съответната нормативна база.  Нормите за яркост, равномерност на 

разпределението, заслепяване и други параметри характеризиращи 

качеството на  осветлението са определени в редица документи. 

  При оценката на действителното състояние на уличното осветление в 

общината и определяне мерките за повишаване на енергийната 

ефективност са използвани следните нормативни документи: 

 

БДC EN/TR 13 201-1: 2005 

„Улично осветление. Част 1: Избор класове на осветление“ 

БДС EN 13 201- 2:2005 

„Улично осветление. Част 2 : Технически изисквания“ 

Закон за устройство на територията 

Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрически уредби и 

електропроводни линии-НУЕУЕЛ, ДВ бр. 90 и 91/2004 

EN 13 201-5 Road Lighting – Part 5 

“Energy performance in Road Lighting” 

CIE 115 : 2010 

”Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic” 

  Светлинният поток е излъчената светлинна енергия от един източник за 

единица време. Измерва се в лумени (lm). Енергийната ефективност на даден 

източник се нарича светлинен добив и се измерва в лумени на единица 

мощност (lm/W). Част от светлинния поток, която се излъчва в дадена посока се 

нарича интензитет на светлината. Измерва се в кандели (cd). Ако 

интензитетите на осветителното тяло се представят графично с полярни 
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координати, то краищата на векторите описват фотометричната повърхност на 

този осветител. Кривата, получена от пресичането на фотометричната 

повърхност с меридиалната равнина се нарича светло разпределителна крива 

на осветителното тяло. Плътността на разпределение на светлинния поток 

върху повърхността се нарича осветеност. Измерва се с луксове (lx). Яркостта  

e светлинната величина, определяща  нашето впечатление за светлост на 

наблюдаваната светеща или отразяваща светлината повърхност. Измерва се в 

кандели на квадратен метър (cd/m2). Осветителите използвани в уличното 

осветление до  известна степен заслепяват водачите на моторни превозни 

средства и пешеходците. Това влошава видимостта и застрашава участниците 

в движението. В стандартите за сумарното заслепяващо въздействие на всички 

осветители има ограничение. Оценява се с показателя за заслепяване ТІ. 

Изразява се в %.  Видимостта на обектите на улицата зависи от нивото на 

средната яркост (U0)  и равномерността на разпределение на яркостта на пътя 

(надлъжна UL). Не съществува пропорционалност между яркостта и 

осветеността. Затова по-правилно е осветителните уредби да се нормират и 

проектират по яркост. За оптимизиране на решението за осветително тяло 

трябва да се разгледат групите светлотехнически ситуации, специфичните 

параметри и тяхна база да се определи светлотехническия клас. 

Таблица 2.  Групи светлотехнически ситуации (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Типична 
скорост на 

главния 
ползвател 

km/h  

Тип на ползвателите в зоната 
Светлотехни

ческа 
ситуация  Главен 

ползвател 
Други 

ползватели 
Забранени 
ползватели 

>60  

   

Бавно подвижни 
МПС 

Велосипеди 
Пешеходци 

А1 
 
 
 

А2 
 
 
 

А3  

Моторизирано 
движение 

Бавно 
подвижни 

коли 

Велосипеди 
Пешеходци 

 

Бавно 
подвижни 

МПС 
Велосипеди 
Пешеходци 
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Таблица 3.    Групи светлотехнически ситуации (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Типична 
скорост на 

главния 
ползвател 

km/h   

Тип на ползвателите в зоната  

Светлотехническа 
ситуация  

Главен ползвател Други ползватели 
Забранени 
ползватели 

30 <   <60 

Моторизирано движение 
Бавно подвижни МПС 

Велосипедисти 
Пешеходци 

  В1 
 
 
 

В2 
 
 
 

 С1 

 Моторизирано движение 
Бавно подвижни МПС 

Велосипедисти 
 Пешеходци   

Велосипедисти  Пешеходци 

 Моторизирано 
движение 

Бавно подвижни 
МПС 

 

Таблица 4.   Групи светлотехнически ситуации (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Типична 
скорост на 

главния 
ползвател 

km/h    

Тип на ползвателите в зоната   

Светлотехническа 
ситуация   

Главен ползвател Други ползватели Забранени ползватели 

5<  <30 
 
 
  

 Велосипедисти  Пешеходци 
Моторизирано 

движение 
Бавно подвижни МПС 

С1  
 
 
 

D1 
 
 
 

D2 
 
 
 
 

D3 
 
 
 
 
 
 

D4 

Моторизирано 
движение 

Пешеходци 
 
 
 
 
 
 

Моторизирано 
движение 

Велосипедисти 

  
 
 
Бавно подвижни 

МПС 
Велосипедисти 

 
 
Бавно подвижни 

МПС 
Пешеходци 

 
Бавно подвижни МПС 

Велосипедисти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моторизирано 
движение 

Бавно подвижни 
МПС 

Велосипедисти 
Пешеходци 
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Таблица 5.    Групи светлотехнически ситуации (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Типична скорост 
на главния 
ползвател 

km/h   

Тип на ползвателите в зоната  

Светлотехническа 
ситуация  

Главен ползвател Други ползватели 
Забранени 
ползватели 

Пешеходна 
 скорост 

Моторизирано движение 
Бавно подвижни МПС 

Велосипедисти 
Пешеходци 

 
  

D4 
 
 
 

E1 
 
 
 

 E2 

Пешеходци  
 

  

 Моторизирано 
движение 

Бавно подвижни 
МПС 

Велосипедисти 

Пешеходци 

 Моторизирано 
движение 

Бавно подвижни 
МПС 

Велосипедисти 

  
 

 

Таблица 6.   Специфични параметри(СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Параметри 
  

Възможности 
 

Зона (геометрия) 
 
 
 
  

 Разделяне на пътните платна 
 Да 
Не 

 Тип на влизанията 
 Пътен възел 
Пътно кръстовище 

 Разстояние между пътните възли 
Разстояние между мостовете 

 >3 km 
<3 km 

 Честота на кръстовищата 
 <3 кръстовища /km 
>3  кръстовища /km 

 Конфликтна зона 
Не 
Да  

 Геометрични мерки за успокояване на 
движението 

Не 
Да  
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Таблица 7.   Специфични параметри (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Параметри 
   

 Възможности 
 

Движение на МПС и пешеходци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Поток на МПС (дневен) 
 
 

 

< 4 000 
4 000-7 000 

7 000-15 000 
15 000-25 000 
25 000-40 000 

>40 000 

Поток на велосипедисти 
 

Нормален 
Голям 

Поток на пешеходци 
 

Нормален 
Голям 

Трудност на шофиране 
 

Нормална 
По-голяма от нормалната 

Паркирани коли 
 

Налични 
Липсват 

Криминална опасност 
 

Нормална 
По-голяма от нормалната 

 

Таблица 8.   Специфични параметри  (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Параметри 

 

Възможности 

 

Околна среда и външни влияния 
 
 
 
 
 

   

 Сложност на зрителното поле 
 

 Нормална  
 
Голяма 
 

 Яркост на околността 
 
 

 Предградие 
 
Градска 
 
Център 

Тип на метеорологичната ситуация 
 
 

 Сухо 
 
Влажно 
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Таблица 9.  Препоръчвани светлотехнически класове (СД CEN/TR 13201-1:2005) 

Климат 
 
 
 

Основен 
тип 

  
 
  

 
 

Пътни платна  
 
 
 
 
 

Разделеност 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Кръстовища 
честота 

 
 

Кръстовища km 
 
 
 
 
 

Обем на движението на МПС 

<7 000 
  

>7 000 < 15 000  
 

>15 000 < 25 000 
  

          

 
 

Сух 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Да  
 
 
 
 

 <3  ME5  ME5  ME4a  ME5  ME5  ME4a  ME5  ME4a  ME4b 

 >3 ME5   ME4a  ME3b  ME5  ME4a ME3b   ME4a  ME3b  ME2 

Не  
 
 
 

 <3  ME5  ME4a  ME3b ME5   ME4a  ME3b  ME4a  ME3b  ME2 

 >3  ME4a  ME3b  ME3b  ME4a  ME3b  ME2  ME3b  ME2  ME2 

Влажен  
 

Изборът е като горния, но се избират MEW- класове 
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Таблица 10.   МЕ- Светлотехнически класове (БДС EN 13201-2:2005) 

Клас 
 
 
 

Яркост на повърхността на пътното платно 
при суха настилка 

 

Показател 
заслепяване 

 

Осветление на 
обкръжението 

 

Средна 
Lcp., 

cd/m
2 

 

Обща 
U0 

 
 

Надлъжна 
UL 

 
 

TI, 
% 
 

  
SR, 
% 
 

Минимално 

поддържана 

стойност 

 

Минимална  

стойност 

 

 

Минимална  

стойност 

 

 

Минимална  стойност 

 

 

 

Минимална 

стойност 

 

 

ME1 
  2  0.4  0.7  10  0.5 

ME2 
  1  0.4  0.7  10  0.5 

ME3a 
  1  0.4  0.7  15  0.5 

ME3b 
  1  0.4  0.6  15  0.5 

ME3c 
  1  0.4  0.5  15  0.5 

ME4a 
  0.75  0.4  0.6  15  0.5 

ME4b 
  0.75  0.4  0.6  15  0.5 

ME5 
 

  
0.5 
 

 0.35 
 

 0.4 
 

 15 
 

 0.5 
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4. Техническо състояние на уличното осветление в общината 

 4.1 Общи положения 

 Уличното осветление в община Гълъбово е изпълнено с осветителни тела с 

натриеви лампи високо налягане с мощност 70 W. Осветителите са поставени 

на железобетонни стълбове с височина 6 m. Разстоянието между стълбовете е 

32 m. Разположени са едностранно. Входната част на град Гълъбово е 

осветена със същите осветителни тела, монтирани на стоманени стълбове по 

два броя на стълб. Захранването е еднофазно. Изпълнено е въздушно с 

изолирани алуминиеви проводници със сечения 16 mm2 и 10 mm2        

Изключение прави частта със стоманените стълбове, където захранването е с 

положен в земята кабел. В паркове, градинки и площади осветлението е 

изпълнено на метални стълбове високи по 2.4 m със сферични тела и 

енергоспестяващи  лампи с мощност 18 W .  Общият  брой на осветителите в 

общината е 2600, като 2400 от тях са за улиците, а 200 са паркови. 

Осветлението е разпределено на клонове по улици. Захранването става 

непосредствено от трансформаторните постове, като към всеки ТП има по един 

клон. Управлението на осветлението е автоматично, фоточувствително и 

автономно за всеки клон. Измерването на употребената електроенергия става 

за всеки със самостоятелно табло с предпазители и електромер. Таблата са 

монтирани външно на съответния ТП и са защитени срещу вандалски прояви. 
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Проблем при поддръжката в добро състояние на уличното осветление е 

необходимостта от честа смяна на дефектирали  лампи в близост до даден ТП. 

По преценка на специалистите в БКС причината е повишаване на 

захранващото напрежение през нощните часове поради минимална консумация 

в мрежата. За закупуване  на лампи общината изразходва около 20 000  лева 

годишно. За поддръжката се грижи специално звено. При запознаване с 

мрежата на уличното осветление в общината прави впечатление много доброто 

състояние на осветителните тела, стълбовете, захранващите проводници и 

табла. От допълнително събрана информация става ясно, че на всякакви 

повреди се реагира бързо и компетентно. Може със сигурност да се заяви, че 

улиците, площадките и парковете в община Гълъбово са добре осветени 

нощем, въпреки наличието на непристойни прояви, свързани с повреди по 

съоръженията. Така проектираното и изпълнено улично осветление отговаря на 

изискванията. Общината не предвижда разширяване на осветителната мрежа.  
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Таблица 11.Състояние 
 

СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО / ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 

 Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци)    

 Тип основни 
ползватели на 
улицата   (М) 
 Тип на 
допустимите 
допълнителни 
ползватели   (М) 

Разположение на улицата: 

Платна за движение 
на улицата 
Ширина 
междинната част    
(m) 

1 

Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h  

МЕ  

Извънградска зона   – (да) 
Централна градска част  – 
 ( да ) 
Жилищни райони  – ( да ) 
Пешеходни зони  – ( да ) 

с едно платно                                         
8 m 

2 градска артерия  -  200m                    МЕ 5 входно-изходна 
с две платна                                           

2X8 m 

3 събирателна улица  -  80 m  МЕ 4а събирателна улица 
междинна зона                                           

1.50 m 

4 обслужващи улици  -  76 km МЕ 5  територия на общината   

№ 

Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци) 

Ширина на 
тротоара 
 Ширина на 
велосипедната алея 
(ако а има)   (m) 

Тип на настилката на 
различните части от 
улицата 

 Тип монтаж 
 Височина на 
монтаж 

1 

Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h 

от 1.50  3.00  
настилка с трошено 
каменно покритие 

 
 На стълб  

2 градска артерия  -  200 m                    едностранно асфалтово покритие 
на стълб - метален                               

с рогатка 

3 събирателна улица  -  80 m  
двустранно                  

разположение 
асфалтово покритие  325 X  325 

4 обслужващи улици  -  76 km едностранно  асфалтово покритие   
h - 4.80 / 6 m 

рогатка450 X 450  

 № 

Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци)      

Отстояние между 
съседните 

освет.тела   (m) 

Тип осветително тяло 
Вид светлоизточник 

(лампа) 
Производител 

Потребявана 
мощност,  

включително ПРА 
  (W) 
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1 

Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h 

32 m  тип „Верея“ 95 

2 градска артерия  -  200m                    
32 m  

Стара Загора   

3 събирателна улица  -  80 m  
40 m  

парково тяло                  FPG   

4 обслужващи улици  -  76 km 
32 m  

натриева лампа 70W ВН   

 № 

Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци)       

Захранващо 
напрежение    (V) 

Цвят на светлината  в 
0
К  

Светлинен поток 
излъчен от 

осветително тяло,              
(lm)  

1 

. Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h  

230V/ 50 Hz 2500 / 3000 / 4000k   

2 градска артерия  -  200m                    230V/ 50 Hz  3 000 6600 

3 събирателна улица  -  80 m  230V/ 50 Hz 
   - 10 C                                  
+ 40 C  

4 обслужващи улици  -  76 km 230V/ 50 Hz      

№  

Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци)        

Вид фасунка / 
цокъл          

Вид ПРА             
Работни часове в 
денонощието (h) 

1 

Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h 

Е 27 електромагнитен баланс 6 /  8  

2 градска артерия  -  200m                    
порцеланова със 

защита от 
саморазвиване 

електромагнитен баланс    

3 събирателна улица  -  80 m    електромагнитен баланс  8  

4 обслужващи улици  -  76 km   електромагнитен баланс    

№  

Средна скорост на основните 
ползватели на улицата   

(МПС, велосипедисти, 
пешеходци)         

Работни дни в 
годината      

Общо количество 
освет.тела     (бр.) 

  

1 

Висока  V≥60 km/h 
Средна  V= от 30 до 60 km/h 
Ниска  V= от 5 до 30 km/h 
Скорост на ходене  V≤5 km/h 

365  2 400 

  

2 градска артерия  -  200m                    365  14  
  

3 събирателна улица  -  80 m  365  4    

4 обслужващи улици  -  76 km 365  2382    
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4.2 Осветителни тела 

 Осветителят с НЛВН 70 W има следната светлоразпределителна крива.

 

5. Обследване на съществуващото улично осветление 

5.1 Параметри на осветлението 

Изходните данни за определяне параметрите на осветлението за община 

Гълъбово са: 

Ширина на улиците                                   8 m 

Разстояние между стълбовете               32  m 

Височина на стълбовете                          6    m 

Разположение на стълбовете - едностранно 

Пресмятанията при суха настилка доказват следните основни параметри: 

Средна яркост на пътното платно    Lcp.  =  0.38 cd 

Показател на заслепяване                 TI      =  2.23 % 

Обща неравномерност                       U0           =  0.55  

Надлъжна неравномерност                UL           =  0.50 

 

Разпределение на светлата и тъмна част на денонощието по месеци:
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5.2 Консумирана електроенергия за улично осветление 

    Основните параметри на уличното осветление за три годишни периода:  юли 

2011 до юни 2012; юли 2012 до юни 2013 и юли 2013 до юни 2014 са следните: 

Таблица 12.   Електроенергия от юли 2011 до юни 2012 

 

2011-2012 
Общо kWh Сума лв. 

 Подменени 
лампи, бр. 

 

юли 64 391  9 465 90  

август 54 410  8 005  0 

септември 76 504  11 246 105  

октомври 91 740  13 485 148  

ноември 95 227  13 998 157  

декември 101 711  14 952 172  

януари 118 678  17 445 203  

февруари 91 073  13388  22  

март 85 127  12 514  0  

април 77 258  11 357  0  

май 68 151  10 018  105  

юни 60 414  8881 89 

Общо 984 684  144 754 1091 
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Таблица 13. Работни часове юли 2011 до юни 2012 г. 

2011-2012 
юли август септ. окт. ноем. дек. януари февр. март април май юни Общо 

Тъмна част 
часове  263  279  315  372  390  434  434 390   372  330  295  255  4 129 

Работни 
часове  298  252  354  424  441  471  549  421  394  357 315   279  4 555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14.  Електроенергия от юли 2012 до юни 2013 

 

2012-2013 
Общо kWh Сума лв. 

Подменени               
лампи, бр. 

юли 61 052  10 998 23  

август 66 249  11925 30  

септември 77 836  14 010  83  

октомври 85 847  15 452 63 

ноември 96 329  17 339 376  

декември 92 329  16 619 97  

януари 126 762  22 817 142  

февруари 92 677  16 682 13  

март 87 521 15 753 73  

април 83 721  15 029 54  

май 76 761  13 817 71  

юни 65 500 11 790 55  

Общо 1 012 628  182 231 1 080 
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Раб. Часове 
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Таблица 15. Работни часове юли 2012 до юни 2013 г. 

2012-2013 
юли август септ. окт. ноем. дек. януари февр. март април май юни Общо 

Тъмна част  
часове  263  279  315  372  390  434  434 390   372  330  295  255  4 129 

Работни 
часове 282  306  360  397 446 427  539  429  405  387 355  303  4 636 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16.   Електроенергия от юли 2013 до юни 2014 

 
2013-2014 Общо kWh Сума лв. 

Подменени    
лампи, бр. 

юли 65 300 11 754 19  

август 63 826 11 448 100  

септември 72 402 13 032  39 

октомври 77 910  14 023  44  

ноември 93 643 16 885  64  

декември 94 826  17 068  76  

януари 41 638 7 494 416  

февруари 87 901  15 822 64  

март 78 641  14 219 9  

април 72 955  13 139  118  

май 63 516  11 432   0  

юни 60 622 8 860  0  

Общо 943 180 155 176 949 
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Таблица 17. Работни часове юли 2013 до юни 2014 г. 

2013-2014 
юли август септ. окт. ноем. дек. януари февр. март април май юни Общо 

Тъмна част 
часове  263  279  315  372  390  434  434 390   372  330  295  255  4 129 

Работни 
часове  302  295  335  360  433 439  528  406 364 337 294  281  4 374 
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5.3 Показатели, характеризиращи електропотреблението за улично 

осветление за периода юли 2011 - юни 2014 години 

Таблица 18. Относителни потребления 

  Година  

Показател Период  Базова година 

1 07.2011 -06.2012 07.2013-06.2014 07.2012-06.2013 

 

Годишна консумация на 

ел. енергия за улично 

осветление, кWh/y 

 

 

984 684 

 

943 180 

 

 

1 012 682 

 

    

Годишни разходи за 

заплащане на ел.енергия 

за улично осветление, 

BGN/y 

 

 

144 754 

 

 

155 176 

 

 

 

182 231 

 

Относителна консумация 

на ел.енергия на 1 жител 

за улично осветление, 

кWh/Py 

 

70.0 

 

67.1 

 

 

72.0 

 

Относителни разходи за 

ел.енергия на 1 жител за 

улично осветление, 

BGN/Py 

 

10.2 

 

            

11.0 

 

           

12.9   

 

 

5.4 Изводи                

За  периода юли 2011 до юни 2014 г. разходът на електрическа енергия за 

улично осветление в общината е с близки стойности, като бележи най-голямо 
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потребление за времето юли 2012 до юни 2013 г.  Месечният ход на 

електропотреблението   съответства на режима  на дневното естествено 

осветление. Средният относителен разход на глава от населението на 

общината е в границите от 67.1 до 72.0  кWh/y. Това е висока стойност на 

показателя в сравнение със средния  за България, който е  31.7 кWh/y.   

5.4.1 Основният извод е, че уличното осветление на община Гълъбово 

отговаря на изискванията  на пътното платно и алеите за пешеходци за 

яркост, заслепяване, средна и надлъжна равномерност на осветеност . 

5.4.2 Общинското ръководство отделя сериозно внимание на уличното 

осветление като фактор за намаляване на автопроизшествията и овладяване 

на криминогенни прояви. Мрежата се поддържа в добро състояние, за което 

има специална група. Неработещите лампи се подменят своевременно, 

фоточувсвителните устройства се почистват и проверяват периодично. 

5.4.3 Използваните натриеви лампи с високо налягане имат висок добив и 

осигуряват изискващите се параметри за осветление.  

5.4.4 Видно е, че се налага смяната на голям брой лампи. В годишен план 

съотношението на сменените към инсталираните е 41.6%. 

5.5.5 Клоновете на уличното осветление са сравнително дълги. Лампите, които 

са в осветителите близо до ТП в малките часове на денонощието са подложени 

на високо захранващо напрежение. Като правило там се налага по-честа 

подмяна. 

5.5.6 Управлението на осветлението е на база дневна осветеност. Това 

предполага ненужна консумация през цялата тъмна част на денонощието. При 

4 129 часа от залез до изгрев годишно, осветлението е било включено в 

границите на  4374 до 4636 часа, като за последната година, в резултат на 

подобрено регулиране на фоточувствителните устройства и тяхната по-добра 

поддръжка режимът на включено осветление е намален с 300 часа.   

5.5.7 За по-голяма надеждност, по-малка консумация на електроенергия за 

улично осветление при запазване добрите параметри е необходима подмяна 

на светлинните източници. 

5.5.8 За допълнително намаляване на консумацията на електроенергия е 

необходимо усъвършенстване системата на управление.   

6. Светлинни източници, анализ и възможности 

6.1. Предимства на светодиодите 

 Миниатюрният и прост на вид чип на белия светодиод е концентрирал в себе 

си последните постижения на физиката и нанотехнологиите и представлява 
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сложна структура от полупроводникови слоеве и луминофор. Областите на 

приложение на светодиодите са на практика неограничени, като една от най-

значимите е използването им в уличното осветление. Източници на светлина 

без алтернатива ги правят следните им предимства: 

6.1.1 Основни предимства 

1. Ниска консумация - Изключително ниска консумирана енергия 

2. Дълъг живот - LED-източниците притежават технически живот 100 000 h 

(11.5 години непрекъснато светене като  за улична LED-лампа реалният 

живот е 25 години). 

3. Висока надеждност -  Светодиодите са най-надеждният известен източник на 

светлина. 

4. Екологична чистота - Светодиодите не съдържат в себе си опасни за човека 

елементи (за разлика например от живачните, натриевите и конвенционалните 

луминесцентни лампи). Те са напълно рециклируеми. Не излъчват 

никакви вредни емисии (липса на ултравиолетова и инфрачервена 

радиации, които са вредни за зрението и за околните предмети). 

Отделят пренебрежима топлина. Нямат стъклен корпус. 

Косвено подобряват и екологичната обстановка в световен мащаб – 

ниската консумация намалява потреблението на електроенергия, 

което се намалява вредните емисии в атмосферата – предпоставка 

за намаляване на парниковия ефект. 

5. Произволен цвят - Бели светодиоди, както и комбинациите от монохромни 

цветни светодиоди практически могат да емитират светлина с упра- 

вляем (програмируем) произволен цвят. Само LED-лампите могат 

да произвеждат светлина в целия цветен температурен диапазон – 

в т.ч. и 6500 0К – цветната температура на естествената дневна бяла 

светлина, непостижима за конвенционалните улични и други лампи. 

6.1.2 Енергийно ефективни предимства 
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6. Висок КПД - Светодиодите притежават много висок коефициент на полезно 

действие (КПД) – над 0.9 Практически това означава превръщане на 90% от 

консумираната енергия в светлина и само 10% в загуби. В градовете се 

консумира за осветление около 40% от цялото електропотребление. Високият 

КПД на светодиодите е предпоставка за сериозно намаляване на тази енергия. 

7. Високо светоотдаване- Светодиодите притежават изключителна ефективност 

на преобразуване на електрическата енергия в светлинен поток.  

8. Ниски разходи - LED-лампите намаляват разходите в пъти.  

- разходите за поддръжка и сервиз - поради високата си надеждност; 

- разходите за подмяна на светлинните източници – поради дългия си 

технически живот.  

 

Максимален добив при светодиодните излъчватели 

 

6.1.3.Практически предимства 

9. Без поддръжка - За целия си технически живот светодиодите не се нуждаят 

от поддръжка и сервиз. 

10. Безопасност - Светодиодите работят в електрически и електронни системи 

с малки токови при  ниски захранващи напрежения  

11. Механична устойчивост - Светодиодите са устойчиви на вибрации и удари – 

нямат елементи, които могат да се повредят механично или които могат да се 

счупят (например стъклен корпус). 

12. Влагоустойчивост - Светодиодите са влагоустойчиви електронни 
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компоненти и могат да работят при висока степен на влажност. 

13. Работа без загряване - Светодиодите, поради високия си КПД, имат ниски 

работни температури (до 1000С в самия кристал и до 600С на самия корпус) и 

отделят твърде малко количество топлина. Практически загряването им е 

пренебрежимо малко. 

14. Работа в тежки условия - Светодиодите притежават висока ефективност при 

работа в тежки експлоатационни условия. 

15. Просто управление - Светодиодите не изискват стартерни и баластни 

устройства за задействането си. Като електронни компоненти, работещи при 

ниски напрежения и имащи просто устройство, лесно се управляват с прости и 

евтини схемни решения. 

16. Без оптика - Различните изпълнения на корпуса на светодиода позволяват 

получаването на произволно разпределение на светлинния поток в 

пространството. 

17. Константен цвят - За разлика от конвенционалните улични осветителни тела 

светодиодните LED-лампи излъчват светлина с постоянна цветна температура 

независимо от нейния интензитет. 

18. Миниатюрни размери - Обемът на излъчващата зона на мощния бял 

светодиод е няколко хиляди пъти по-малък от обема на волфрамовата жичка в 

конвенционалните лампи. Това позволява създаването на изключително 

компактни светлинни източници (ниска материалоемкост) и естетически 

оформени осветителни тела. 

19. Пожаробезопасност - Поради ниските си работни температури и 

материалите, от които са направени, светодиодите са пожаробезопасни. 

20. Автономна работа - Поради изключително ниските си нива на консумация и 

малките си работни напрежения осветителните LED-тела могат да се захранват 

от слънчеви панели, с което се пести електроенергия. 
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Таблица 19. Развитие на светодиодите по години и параметри 

Година/параметър 2010 2012 2015 2020 

Студено бяла lm/W 134 176 224 258 

Студено бяла $/klm 13 6 2 1 

Топло  бяла lm/W 96 141 202 153 

Топло бяла $/klm 18 7.5 2.2 1 

 

Стойностите на добива са при 250С и плътност на тока 35 А/cm2        

 

6.2.Енергийна и икономическа ефективност 

6.2.1Избор на светодиодно осветително тяло  

Мощност                                                     40 W 

Средна яркост на пътното платно       Lcp.  =  0.35 cd 

Средна осветеност на пътното платно,   lx = 3.5 

Показател на заслепяване                        TI =  6.01 % 

Обща неравномерност                             U0   =  0.58  

Надлъжна неравномерност                      UL   =  0.75 

  Прието  е нормирането на уличното осветление да се извършва по яркост. За 

улици среден клас нормената стойност е от 0.3 до 1.5 cd/m2. Поради 

характерната огледална отражателна характеристика на пътната настилка и 

малкия наклон на погледа на наблюдателя  (от 0.5 до 1.50) е възможно 

постигане на по-висока яркост чрез максимално използване на осветителя в 

областта на излъчване от 600 до 900. Използването на тази зона е ограничено 

от стандарта, с оглед намаляване на заслепяването. 
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6.2.2 Светлоразпределителна характеристика 

 

 

Таблица 20. Сравнителни данни 
  

Светлинен източник в осветителното тяло  
 

LED 
40 W 

НЛВН 
70 W 

 Реална консумация  43 W  90W 

 Практически живот  20 години  3.5 години 

Брой промени на източника   -  5.7 пъти 

І.За период от 10 години за 1 тяло     

 1.Консумация  kWh 1993  4172 

 2.Средна цена за 1 kWh   BGN       0.2       0.2 

 3.Разходи за консум. енергия  BGN   398.6   834.4 

 4.Разходи за тяло BGN   300   183.9 

 5.Цена на лампа  BGN  в.т.ч       9 

 6.Разходи за нови лампи  BGN  -     25.7 

 7.Разходи за смяна и сервиз  BGN  -     10 

 8.Обща сума за едно тяло 
(т.3+т.4+т.6+т.7)  BGN    698.6 

  
1 063 

ІІ.Разх. за 10 год. за 2400 тела хил. 
BGN    1 677 

  
2 550 

ІІІ.Спестявания 10 год. за 2400 тела     

1.Спестена електроенергия   МWh 5 023  -  

 2.Спестени разходи          хил. BGN    873  - 
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Таблица 21 

№ Видове материали и арматура Мярка К-во 

Ед. 
цена, 

лв. без 
ДДС 

Стойност, 
лв. без ДДС 

1 2 3 4 5 6 

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

  КСС по част ЕСКО договор 

1 Демонтаж на старо осветително тяло. бр 2870 18,00 51660,00 

6 

Доставка и монтаж на комплект парково 
осветително тяло със светодиоди  40W със 
захранващ кабел СВТ 2x1,5 mm

2
 с дължина 

2,5 m бр 

2400 300,00 720000,00 

  

Доставка и монтаж на комплект парково 
осветително тяло със светодиоди  18W със 
захранващ кабел СВТ 2x1, mm

2
 с дължина 

2,5 m бр 

200 150,00 30000,00 

11 

Доставка и монтаж на табла улично 
осветление по схема. бр. 

30 500,00 15000,00 

  Система за управление  бр. 11 9000,00 99000,00 

          915660,00 

  лихви за периода 7,00%    
 

320000,00 

      
 

  

  КСС по част СМР  

2 Демонтаж на стара рогатка. бр 2600 8,00 20800,00 

3 

Доставка и монтаж на лустер клема 1,5 mm
2
 

за улично осветление. бр 
2600 0,15 390,00 

4 

Доставка и монтаж на биметална клема за 
улично осветление. бр 

2600 3,20 8320,00 

7 

Доставка и монтаж на рогатка 15° за уличен 
осветител за монтаж на стоманотръбен 
стълб бр 

2400 60,00 144000,00 

8 

Доставка и монтаж на адаптер за парков 
осветител за монтаж на стоманотръбен 
стълб бр 

200 60,00 12000,00 

9 

Доставка и забиване на кол заземителен, 
горещо поцинкован бр 

30 30,00 900,00 

10 

Измерване на преходното съпротивление 
на точка от защитното заземление бр 

30 15,00 450,00 

12 

Пред пускови изпитания, доказани с 
протокол от оторизиран орган за контрол от 
вид С. к-т 

11 1200,00 13200,00 

13 

Изключване и обезопасяване на работното 
място /мрежа НН/. к-т 

11 1500,00 16500,00 

          216560,00 
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7. Системи за управление 

Съвременните системи за управление на уличното осветление значително 

допринасят за намаляване разходите на електроенергия, обслужване и 

поддръжка. Увеличават срока на експлоатация на осветителите. Управлението 

се изпълнява централизирано или на отделен източник. 

7.1 Централизирани системи  

Изискват канал за връзка  между централен предавател и  приемници. 

Връзката се осъществява по проводников канал, реализиран с телефонен или 

оптичен кабел, кабела от електрическата мрежа (мрежово телеуправление) или 

радиосигнал.  

7.2 Мрежово телеуправление 

Състои се от предавател, представляващ трифазен генератор  с честата до 20 

kHz. Командните сигнали се излъчват едновременно в трите фази и са 

поредица от импулси с паузи между тях. Приемниците са настроени на една 

или няколко комбинации. Системата е с еднопосочно действие и обратна 

връзка за изпълнените команди няма. 

7.3 Радиоуправляеми системи 

Състоят се от централна компютърна станция и приемни устройства, 

монтирани в ТП. Излъчването на командите се извършва многоктратно през 

кратки интервали, за гарантирано получаване в приемните устройства. 

Системата има възможност за автоматично превключване тарифите на 

електромерите, отчитащи изразходваната електроенергия за улично 

осветление, както и запаметяването на данните в паметта на компютъра.  

7.4 Комбинирано управление  

Системата на управление на уличните осветители може и да е по два начина: 

по време или по степен на осветеност. Управлението по време се осъществява 

децентрализирано с включване и  изключване на уредбите от касетите. Нов 

подход за икономии е редуциране мощността на осветителите в малките 

часове на нощта по предварително зададен график. Когато интензивността на 

движението е намалена се поддържа по-ниска яркост на пътното платно с 

редуциране на светлинния поток. Реализира се допълнителна икономия до 

30%. 

При управление по степен на осветеност се използват фоточувствителни 

устройства. Това позволява да се отчита състоянието на атмосферата и 

постигане на по-голяма точност на включване и изключване на осветлението 

 (-
+3 lx). Проблеми възникват от замърсяване на активната повърхност на 
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датчиците и широкия работен температурен интервал. 

Приложима е комбинация за управление по осветеност и по време. Използват 

се фоточувствителни устройства и програмируеми часовници. Това позволява 

да се съчетаят предимствата на двата метода и постигане допълнително на 

икономия до 20%. 

 

8. Избор на мерки за енергийна ефективност 

От направените изводи в точки 5.5.7 и 5.5.8 следва, че за намаляване 

електропотреблението на уличното осветление в общината и повишаване на 

надеждността е необходимо да се подменят източниците на светлина и да се 

усъвършенства управлението на осветителната мрежа, без промени в нейната 

конфигурация. Предложението е за следните енергоспестяващи мерки със 

съответните инвестиции и срокове на откупуване. 

 

8.1 Обосновка на предложените ЕСМ 

   От направения сравнителен анализ на съществуващите осветителни тела в 

експлоатация и светодиодно тяло с аналогична кръгова характеристика и 

светлинен добив се вижда, че при  LED изпълнение необходимата реална 

консумация е 51.6 % в сравнение с НЛВН. За 15 годишен период на 

експлоатация практически не се налага подмяна на осветители  при 

светодиодното изпълнение. Предимство на  LED осветителите е и фактът, 

позволяват димиране на захранването, благодарение на което може да се 

изпълни адаптивно комбинирано управление. Това предполага още 15 % 

икономия на електроенергия. Разработването и приемането за изпълнение на 

инструкция за експлоатация ще допринесе за точно спазване изискванията при 

LED осветителите за периодичното почистване и захранващите устройства.  
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Таблица 22. Енергоспестяващи мерки 

№ 

Е 

С 

М 

 

Енергоспестяваща мярка 

 (мярка за икономия на електрическа 

енергия за уличното осветленвие) 

 

Енерго- 

носител 

 

Клас на  

улично 

осветл. 

 

Прогнозна 

икономия на 

електрическa    

енергия, 

BGN /y  (kWh/y) 

 

Стойност 

на 

инвести-

цията,  

BGN (без 

ДДС) 

 

Срок  

на 

отку-

пуване , 

y 

 

Забе-

лежка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-Е 

 

Подмяна на 2400 броя 

осветители с натриеви лампи 

високо налягане със 

светодиодни (LED) 

осветители 

 

 

Ел.    

енергия 

 

 

МЕ5 87 300 BGN /y 

502 300 kWh/y 

 

735 000 

 

7.3 

 

Норм. 

изиск-

вания. 

Огран. 

светл.зам. 

2-Е 

 

Въвеждане на комбинирана 

сиситема за управление на 

уличното осветление 

 

Ел.    

енергия 

 

 

МЕ5  

16 560 BGN /y 

82 800 kWh/y 

 

 

99 000 

 

 

6.0 

Норм. 

изиск-

вания. 

Огран. на 

светл.зам. 

3-Е 

 

Разработване на  инструкция 

за сервиз на уличното 

осветление   

 

Ел.    

енергия 

 

МЕ 5, 6  2 400 BGN /y 

11 040 kWh/y 

 

5 600 

 

 

2.5 

  

 

        

 

Всичко: 

 

Електри-

ческа    

енергия 

За 

всички 

улични  

класове 

 

596 140  kWh/y 

119 230 BGN/y 

 

839 600 

 7.0 

 

Всички 

ЕСМ 



 

Енергийни обследвания ООД 
 

32 

 Таблица 23. Съпровождаща препоръчителна мярка, имаща пряко отношение към   

техническо състояние  и експлоатацията на уличното осветление в общината. 

 

  

Мярка 

 

Стойност на 

инвестицията,  

BGN (без ДДС) 

 

Ефект 

1 2 3 4 

1-С  

Строително-монтажни дейности съгл. 

Таблица 20 

 

216 560 

 

Подобряване функционирането на 

уличното осветление 

Увеличаване надеждността на 

системата на уличното осветление 

Подобряване ремонтно пригодността и 

сервиза на системата  

Възможност за непрекъснато 

наблюдение и контрол на мрежата и 

прилежащите обекти 

 

8.2 Оценка на намалението  на емисиите на парникови газове 

Оценката на намаляване емисиите от парниковите газове е направена съгласно 

НАРЕДБА № 18 /12.11.2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИТЕ. 

1. Икономия на електрическа  енергия от ЕСМ:  Ee = 595 140  kWh/y       

2. Еталонната стойност на коефициента на екологичен еквивалент на 

енергоресурси за електрическа енергия: fi  =  683  g  CO2/kWh. (Прил. 3, чл. 18) 

3.Потенциал за намаляване емисиите на парникови газове (в екв. ton  CO2):             

596 140  kWh/y  х  683 x 10-6 = 407  t  CO2/y        
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 9. Оценка на инвестицията 
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10. Анализ и доказателство за необходимостта от размера на 

инвестицията за ново улично осветление на община Гълъбово 

   Обследването на съществуващото състояние на уличното осветление в 

община Гълъбово и възможностите за усъвършенстване в посока намаляване 

на потреблението на електроенергия и повишаване експлоатационната 

надеждност водят до следните изводи: 

1. Необходима е инвестиция в размер на 1 250 хил. лева за постигане на 

показатели на осветлението според нормативните документи за улици 

със съществуващата натовареност . 

2. Освен подмяната на източниците на светлина е наложително 

подобряване на инфраструктурата, свързана с осветителната мрежа. 

3. В сравнителната таблица 20 се вижда безспорната полза от 

инвестицията за период от 10 години. 

4. От възможността да се направи икономия на електроенергия произтича 

намаляване на емисиите на парникови газове с 407 тона въглероден 

диоксид годишно. 

5. Препоръки: 

5.1 Подмяна на амортизирани и негодни детайли и възли в съоръжението, 

съгласно таблица 21, част СМР. 

5.2  Подобряване общата функционалност с въвеждането на адаптивни 

регулатори. 

5.3 Постигане на по-висока надеждност с използване на нови градивни 

елементи. 

5.4 Улесняване поддръжката на системата. 

5.5 Наложително е внедряването на система за видео наблюдение като част 

от мрежата и използването на получената информацията за борба с 

вандалски и други криминални прояви на територията на общината. 

 

11. ИЗПОЛЗВАНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ИЗТОЧНИЦИ  

БДC EN/TR 13 201-1: 2005 

„Улично осветление. Част 1: Избор класове на осветление“ 

БДС EN 13 201- 2:2005 

„Улично осветление. Част 2 : Технически изисквания“ 

Закон за устройство на територията 

Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрически уредби и 
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електропроводни линии-НУЕУЕЛ, ДВ бр. 90 и 91/2004 

EN 13 201-5 Road Lighting – Part 5 

“Energy performance in Road Lighting” 

CIE 115 : 2010 

”Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic” 

НАРЕДБА № 18  12.11.2004 г. За енергийните характеристики на обектите 

Наръчник за осъществяване на проекти за енергийно ефективни системи за 

улично осветление-Ен Ефект 

Съвременно улично осветление – Технологичен дом.rar 

Интелигентни системи за управление- Ecolicht.bg.rar 

Модернизиране на уличното осветление.rar  

Управление на уличното осветление – Инженеринг ревю .rar 

Енергийна ефективност на уличното осветление 

LED - Улични осветители.rar 

Ob6tinski plan za razvitie 2014-2020 

Present_Boris_Toshev.rar 

Kyuchokov_Upravlenie.rar 

map Galabovo 


