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WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
 

Projekt obejmuje całościową wymianę systemu oświetlenia ulicznego  w mieście Gabrowie 

oraz Plan Biznesowy jego etapowego wdrożenia. Ponadto, projekt ten obejmuje dwie 

zasadnicze grupy mierników lepszego i efektywnego wykorzystywania energii: zastąpienia 

istniejących źródeł światła i żarówek przy pomocy bardziej wydajnych oraz wprowadzenie 

ich scentralizowanego zarządzania i kontroli dniem i nocą. Można przewidzieć wynikające 

stąd wymierne oszczędności, a dodatkowe korzyści nadają projektowi znaczenie 

społeczne.  

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Gabrowo jest położone w centralnej części 

Bułgarii, w dolinie rzeki Jantry, w środku 

Centralnego Masywu Bałkańskiego ok. 220 

km od stolicy. Strategiczne położenie miasta w 

geograficznym środku Bułgarii nadaje mu 

znaczenie ważnego ośrodka transportowego. 

Obszar liczącego 75.216 osób miasta wynosi 

2.107,3 km2. Gabrowo leży na wysokości 392 

m npm. Klimat jest łagodny, kontynentalny, ze 

średnią temperaturą roczną +10,7oC. Ponadto 

miasto, goszczące co roku tradycyjny festiwal międzynarodowy, jest znane jako „stolica 

humoru i satyry”.  

 

Informacje podstawowe 

Okres trwania projektu: 1999–2004 

Oświetlenie uliczne w prawie wszystkich miastach Bułgarii 

– w tym także w Gabrowie – jest nieefektywne tak ilościowo 

jak i jakościowo. W chwili rozruchu projektu, w mieście 

sprawne było nie więcej niż 30% zainstalowanej zdolności 

oświetleniowej systemu oświetlenia ulic. Zapewniany w ten 

sposób poziom oświetlenia kształtował się znacznie poniżej wymaganego normami. Z 

powodu niedoborów środków finansowych, w Gabrowie celowo stosowano długotrwałe 



wyłączenia oświetlenia ulicznego. Kolejnym faktem, który wart jest odnotowania było 

szerokie zastosowanie nisko-sprawnych źródeł światła i wysokowatowych żarówek 

połączony z brakiem automatycznej kontroli oświetlenia i nieodpowiednimi normami 

poziomu jasności oświetlenia przestrzeni publicznych i ulic. Problemy rodziły się także z 

niejasności odnośnie tego, kto jest odpowiedzialny za system oświetlenia ulic. 

Zasadniczymi celami niniejszego projektu były redukcja zużycia energii elektrycznej na 

oświetlenie ulic w Gabrowie i wynikające z niej ograniczenie kosztów energii oraz 

zapewnienie wysokiego poziomu jakości oświetlenia, by w ten sposób przyczynić się do 

bezpieczeństwa ruchu ulicznego. Projekt miał swój wkład w rozpowszechnianie dobrych 

rozwiązań praktycznych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych z 

poprawą efektywności wykorzystania energii. Projekt stworzył model wymiany systemów 

oświetlenia ulic, który następnie szeroko popularyzowano wśród miast członkowskich 

EcoEnergy.  

Projekt składał się z kilku faz: 

 oceny punktu wyjścia, 

 stworzenia projektu technicznego pełnej 

wymiany, 

 przeprowadzenia serii przetargów na wybór 

dostawców źródeł światła, żarówek i 

automatyki kontrolnej, 

 oceny wyników oraz skutków projektu, 

 popularyzacji zdobytego doświadczenia i 

zdobytej wiedzy, w formie spotkań 

organizowanych z gminami.  

 

DOŚWIADCZENIE MIASTA 
 

Rozwój partnerstwa 

Niniejszy projekt, wdrażany w ramach Strategii efektywnego wykorzystywania energii w 

celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, był finansowany poprzez Global 

Environmental Facility (GEF) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). 

Koordynatorem projektu było Centrum na Rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii 

EnEffect. Projekt realizowano przy aktywnym udziale władz lokalnych oraz ekspertów z 

regionu. Monitoring stanu obecnego prowadzą eksperci z lokalnej Politechniki.  

 

Dane techniczne 

Działania wdrożone:  

 zastąpienie istniejących źródeł światła nowymi, energo-oszczędnymi z żarówkami 

sodowymi, 

 wprowadzenie scentralizowanego systemu kontroli oświetlenia ulic z wykorzystaniem 

sygnałów radiowych, 

 szeroko zakrojone pomiary zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem dwóch taryf 

oraz zużycia dziennego i nocnego. 



KOSZTY I KORZYŚCI 
ekonomiczne:  

 

1. Inwestycje: 

źródła finansowania (BGN) 

Gmina Gabrowo 222.454 

Global Environmental Facility (GEF) 192.564 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 541.963 

Elektrorazpredelenie (dystrybutor energii 

elektrycznej) – miasto Gabrowo 

116.405 

inwestycje razem: 1.073.386 

 

2. Oszczędności z zastąpienia źródeł światła:  

 stan wyjściowy stan po zmianach uzyskane oszczędności 

zużycie (w MWh) 6.646 1819. 4.826 

wartość całkowita (w 

BGN) 

701.912 192.159 509.753 

 

3. Wyniki uzyskane w drodze pomiarów po wdrożeniu projektu: 

moc  kW 433 

il. godzin funkcjonowania godzin w roku 3.936 

zużycie kW w roku 1.461.571 

koszty zużytej energii BGN w roku 123.415 

całkowita oszczędność energii  kW w roku 5.184.013 

całkowite oszczędności (w BGN) BGN w roku 578.492 

 

Uzyskane wyniki:  

 oszczędność energii, 

 oszczędność kosztów, 

 pozytywny wpływ na środowisko, 

 wyższy poziom komfortu w mieście,  

 obniżona przestępczość i poprawione 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 poprawa poziomu umiejętności personelu administracji miejskiej oraz ekspertów 

zaangażowanych w projekt, 

 rozwój najlepszych rozwiązań praktycznych oraz powielenie wdrożonych działań i 

uzyskanych wyników w wielu miejscach. 

 



OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

wyniki jednostka oczekiwane osiągnięte 

oszczędność kosztów w BGN BGN/rok 578.491 619.056 

oszczędność energii МWh w roku 5.184.013 5.729.205 

okres spłaty w latach 1,6 1,7 

całkowita wartość inwestycji w BGN 896.000 1.073.386 

zmniejszenie emisji     

NOx  4,9  5,8 

CO2 ton/rok 8.232 9.625 

CO kg/rok 441 516 

CH4 kg/rok 109 120 

N2O kg/rok 2.562 2.996 

równoważnik CO2 ton/rok 9.029 10.556 

 

Wyniki projektu w sposób przekonywujący wykazują, że systemach oświetlenia ulic leżą 

znaczne możliwości oszczędności energii elektrycznej. Ważnym warunkiem osiągnięcia 

sukcesu podczas wdrażania projektu było nawiązanie bardzo dobrej współpracy między 

stronami zaangażowanymi w projekt: EnEffectu występującego jako koordynator projektu, 

władz gminy Gabrowo – gospodarza projektu, oraz lokalnego przedsiębiorstwa 

Elektrorazpredelenie będącego dystrybutorem energii elektrycznej w Gabrowie.  

Gabrowo jest miastem o bogatej historycznej spuściźnie, w którego centrum znajduje się 

wiele budynków o wysokich wartościach kulturalnych i historycznych. Projekt pomógł nie 

tylko doprowadzić do porządku wadliwe oświetlenie, lecz również zachować dla potomnych 

wygląd architektoniczny miasta. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Urząd Miasta Gabrowa 

Osoba kontaktowa: mgr inż. Bogomil Belchew, Burmistrz 

3, Vazrazhdane  

Gabrovo 5300, Bułgaria 

tel.: +359 (66) 80 49 39  

fax: +359 (66) 80 73 91  

e-mail: municip@gabrovo.bg 



 

Przykład ten został opracowany przez p. Velimirę Hristovą (Urząd Miasta 

Gabrowa, Bułgaria) we współpracy z EcoEnergy w ramach projektu RUSE 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO w 

ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 

2W0057N). 

 

 

 

 

 

 


