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INSTALACJE SŁONECZNE DO WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ NA UŻYTEK DOMOWY W DOMU SPOKOJNEJ 

STRAROŚCI 
 

Systemy słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na użytek domowy cieszą się 

coraz szerszą popularnością. Stanowią preferowane rozwiązanie ze względu na swoją 

niezawodność i dobre parametry energetyczne. Bułgaria jest położona w regionie o 

stosunkowo dobrych warunkach klimatycznych do wykorzystywania energii słonecznej.  

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Gmina Swisztow leży na terenie regionu 

Wielkiego Tyrnowa w północno-środkowej 

części Bułgarii, jej stolica jest oddalona o 

200 km od stolicy kraju. Całkowita 

powierzchnia gminy wynosi 626 km2. Na jej 

terenie znajduje się 45.298 hektarów ziem 

ornych i 4,981 lasów, w przeważającej 

części liściastych. Rzeźbę terenu 

zdominowały niziny (Nizina Swisztowsko-

Beleńska i Nizina Wardimska) oraz tereny 

płaskie i pagórkowate (część Równiny 

Naddunajskiej). Samo miasto Swisztow 

jest położone na prawym brzegu Dunaju. Na terenie gminy nie ma – poza Dunajem – 

żadnych innych wód powierzchniowych. Istniejące koryta rzek i żleby są krótkie i wypełniają 

się wodą tylko w okresie wiosennym. W pobliży wioski Owcza Mogila znajdują się 

mineralne źródła termalne. Gmina Swisztow obejmuje 16 osad w tym jedno miasto – 

Swisztow. Gmine zamieszkuje 47,140 osób, z czego 63,1% mieszka w miastach a 36,9% 

na wsi.  

 



Klimat 

Klimat o charakterze przejściowo-kontynentalnym z gorącymi latami (średnia temperatura 

lipca: 23,9°С; najwyższa zanotowana: 43°С) i stosunkowo chłodnymi zimami (średnia 

temperatura stycznia – 1,8°С; najniższa zanotowana: –28°С). Średnia roczna temperatura 

wynosi 12°С. Średnie opady roczne to ok. 543 mm, z najwyższymi wartościami latem i 

najniższymi zimą. Południowe Karpaty powodują efekt pogodowy znany jako „mokry cień”. 

Często nad rzeką powstają mgły. Przeważają wiatry zachodnie i wschodnie, wiejące 

wzdłuż koryta rzeki.  

 

KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W 2005 r. zbudowano system słonecznego ogrzewania wody użytkowej dla Domu 

Spokojnej Strarości “Maria Louisa” zamieszkiwanego przez 125 osób w podeszłym wieku. 

W DSSie znajduje się także oddział dla pacjentów chorych obłożnie. Zanim skonstruowano 

system oparty na energii słonecznej, ciepłą wodę użytkową dostarczały dwa bojlery 

elektryczne, każdy o pojemności 1000 l. Gorąca woda była dostępna tylko w piątki, soboty i 

niedziele. Miesięczne rachunki za energię elektryczną opłacane przez tę instytucję opieki 

społecznej wynosiły około 2.500 BGN, z czego znaczna część przypadała na energię 

zużywaną do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
 

Rozwój partnerstwa 

Pomysł, który powstał we administracji miejskiej 

uzyskał wsparcie Rady Miasta. Następnie Gmina 

Swisztow zainwestowała pieniądze z budżetu 

lokalnego na podniesienie efektywności 

wykorzystania energii w jednej z najważniejszych 

instytucji opieki społecznej na terenie gminy.  

 

Dane techniczne 

System wytwarzania ciepłej wody użytkowej obejmuje baterie kolektorów, na którą sklada 

się 25 miedzianych kolektorów słonecznych (o wymiarach 1939 × 930 × 85 mm) i 

powierzchni absorbcyjnej 40 m2 zainstalowanych na płaskim dachu budynku oraz czterech 

nowych zbiorników do magazynowania wody o pojemności 500 l każdy, z 6W zwojami 

elektrycznymi i dwoma wężownicami. Współczynnik wydajności termicznej kolektorów 

słonecznych wynosi 0,76%. Maksymalna łączna roczna moc uzyskiwana w Swisztowie 

przy 37o nachyleniu kolektorów w stosunku do linii horyzontu wynosi 1.470 kWh/m2. Zimą 

oraz w przypadkach niższej intensywności promieniowania słonecznego, bierze się pod 

uwagę podgrzewanie zbiorników do magazynowania wody przy pomocy urządzeń 

elektrycznych. 



 

 

KOSZTY I KORZYŚCI 

 

Całkowita wartość sprzętu, materiałów oraz prac instalacyjnych przy konstrukcji systemu 

wynosi 32.315 BGN. 

Zakładając minimalny, 15-letni okres eksploatacji, okres zwrotu systemu wynosi 5,5 roku.  

W czasie użytkowania kolektorów słonecznych, przy słonecznej pogodzie można 

zaoszczędzić około 44.688 kWh energii rocznie. Przy cenach energii elektrycznej 

kształtujących się na poziomie 0,132 BGN/kWh, szacunkowa roczna oszczędność kosztów 

wynosi około 5,900 BGN. 

 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Główne wyniki wdrożenia projektu obejmują: 

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 

 wyższy komfort i lepsza jakość usług, 

 popularyzacja pozytywnych doświadczeń: Gmina Swisztow zwyciężyła w 

Ogólnokrajowym Konkursie „Gmina Innowacyjna” ogłoszonym przez Fundację na 

Rzecz Reformy Władz Lokalnych. 

 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: 
Gmina Swisztow  

imię i nazwisko osoby kontaktowej: Stanislaw Blagow, Burmistrz 

2, Tsanko Tserkovski 

Swisztow 5250, Bułgaria 

tel.: +359 (631) 60 688  

fax: +359 (631) 60 504 

e-mail: obshtina@svishtov.bg 

 



 

Przykład ten został opracowany przez p. Iwana Mitewa z Gminy 

Swisztow 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). 

 

 

 

 

 

 

 


