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информираността за лятната енергийна 
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Тема:  Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
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Какво представляват възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ)? 

  

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са неизкопаеми 
енергийни източници (енергоносители), които съдържат слънчева, 
вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на 
вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без 
видимо изтощаване при използването им, както и отпадна 
топлина, енергия от биомаса и енергията от индустриални и 
битови отпадъци. Друга използвана дефиниция за ВЕИ е че това са 
източници, които количествено не намаляват и качествено не се 
променят след употреба от страна на човека. Важна 
характеристика на ВЕИ е че те не замърсяват околна- та среда, а 
напротив – енергията получена от тях е продукт на естествени 
(природни) процеси и отлично се съчетава с обкръжаващата ни 
среда. 
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Кои са източниците от които може да се 
получава възобновяема енергия?   

 

В зависимост от източника, възобновяема енергия може да се получава от: 
слънцето, земята (геотермална енергия), водата, вятъра, биомаса – 
отпадъци от дърводобива и дървопреработващата индустрия, биомаса – 
твърди селскостопански отпадъци, биогаз.  
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Енергия от Слънцето 

Енергията, която пристига на Земята чрез електромагнитно 
(слънчево) излъчване, се нарича електромагнитна енергия. Този 
вид енергия е най-разпространеният, безплатен и възобновяем 
енергиен източник, който не замърсява околната среда. 

Един от начините за подобряване на качеството на получената от 
слънчевата енергия е превръщането на топлинната енергия в 
механична или електрическа. 
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Соларни инсталации за директно 
производство на електроенергия 

Фотоволтаични слънчеви инсталации  -  слънчевата енергия може 
да се преобразува директно в електричество чрез слънчеви клетки, 
наречени фотоволтаични (PV) клетки. Клетките са обединени в 
фотоволтаичен (PV) панел, обикновено с електрическа мощност 
250 – 300 Wp. Електрически, панелите се свързват последователно 
в редици (strings) за да се получи подходящо за инверторите 
входно напрежение. Инверторите са силови електронни 
устройства, които преобразуват постоянното електрическо 
напрежение от панелите в стандартно за електрическата мрежа 
променливо напрежение.  
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Соларни инсталации за директно 
производство на електроенергия 

Използват се главно три вида PV панели – поликристални, 
монокристални и тънкослойни. Коефициента на преобразуване на 
слънчевата енергия в електричество, в зависимост от вида панел, 
варира между 8% и 18%. За условията на България PV инсталация с 
мощност 1 kWp може да произведе годишно от 1,100 до 1,450 kWh 
електроенергия. Тези инсталации се монтират на подходящи 
терени или на покриви на сгради.  
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   Слънчеви системи за топла вода 

Слънчевите системи за подгряване на вода се състоят от 
колектори, циркулационна система, резервоар, допълнителна 
система за подгряване на вода и системи за автоматично 
управление. 

Соларните системи за отопление на вода обикновено използват 
плоски колектори с естествена или принудителна циркулация на 
течността за пренос на енергия.Водата в колекторите може да се 
нагрява до ниска (до 32oC), средна (до 70oC) и висока (до 180oC) 
температура. 
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 Слънчеви системи за топла вода 

Слънчеви системи за топла вода се състоят от вакуумен слънчев 
колектор, монтиран на покрива на сградата. Малка помпа с 
мощност не повече от 20 W осигурява циркулация на вода (често 
антифриз) между колектора и медна серпантина (топлообменник), 
монтиран в бойлер. Във входа на бойлера постъпва студена вода, 
загрява се от циркулиращата в серпантината гореща вода от 
колектора и излиза от бойлера като гореща битова вода. 
Електронен контролен блок управлява целия процес на подготовка 
на горещата вода. Бойлера има и електрически нагревател, който 
под управлението на контролния блок се включва само ако 
топлинната енергия от колектора е не- достатъчна да загрее 
изходящата от бойлера вода до желаната температура. Това обаче 
е възможно да се случи само през есенно-зимния сезон. През 
лятото и граничните с него сезони битовата гореща вода на 100% 
се осигурява от слънчевия колектор.   
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   Слънчеви системи за топла вода 

            Схема на слънчева система за битова топла вода: 
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Енергия от Земята (геотермална енергия) 

 Понятието “геотермална” идва от гръцките думи “гео” – земя и 
“терма”- топлина, което в общия смисъл на думата означава – 
топлинна енергия от Земята. Геотермалната енергия е резултат от 
извличането на топлината съдържаща се в разтопеното земно ядро 
и радио- активните процеси произтичащи в нея. Извличането и на 
повърхността на Земята може да стане чрез термалните води - 
естествен излив, чрез сондажи или чрез принудително вкарване и 
загряване на вода или други енергоносители в нагорещени скални 
маси. 
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Геотермалните води  

В зависимост от температура, геотермалните води се разделят на: 
нискотемпературни (нископотенциални). Това са води с 
температури между 20 оС и 90оС. Използват се за директно или 
индиректно отопление на сгради, оранжерии и др. и средно и 
високопотенциални – с температури 90 оС – 180 оС. Температура 
на тези води позволява употребата им не само за отопление но и 
за производство на електроенергия. 
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    Употребата на термопомпите 
  

Технологичното развитие на термопомпите позволи ефективна 
енергийна употреба на води с температури по-ниски от 40 оС. 
Термопомпите тип „вода – вода” много ефективно извличат 
топлинна енергия от сондажните води – при входна температура 
от 12 оС те осигуряват към отоплителните тела (конвектори) вода с 
температура около 50 оС. Този тип термопомпи осигуряват най-
ниската цена на 1 kWh топлинна енергия. 
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Водна енергия 

Потенциалната енергия на падаща вода се преобразува в 
механична (кинетична) енергия чрез водни турбини. Те задвижват 
електрически генератори, които преобразуват механичната 
енергия в електрическа. Налични са различни по конструкция 
турбини – Франсис, Пелтон и др. Диапазона на мощностите на 
водно-електрическите централи (ВЕЦ) е много широк - от 10 kW до 
500 MW. През последните години успешно се използват нов вид 
турбини – хидрокинетични. За разлика от класическите, те не се 
нуждаят от скъпи хидротехнически съоръжения, създаващи напор - 
язовири, бентове и др. За работата им е достатъчна само движеща 
се вода. 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823 

Видове ВЕЦ 

В зависимост от инсталираната електрическа мощност ВЕЦ се 
делят на: 

 Микро  – до 50 kW 

 Мини  – от 50 kW до 1 MW 

 Средни – от 1 MW до 100 MW 

 Големи – над 100 MW 

 

 

 

Изображение на водна турбина ->     
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Енергия от вятъра 

Терминът "вятърна енергия" се отнася до процеса на 
преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в механична или 
електрическа енергия. Вятърните турбини преобразуват 
кинетичната енергия на вятъра в механична енергия, която може 
да се използва директно или да се преобразува в електрическа 
енергия.Ветровете се създават от неравномерното нагряване на 
атмосферата, което се влияе от слънчевата радиация и въртенето 
на Земята.Вятърът се съобразява с конфигурацията на терена 
(водни или земни повърхности) и растителността. Съвременните 
вятърни турбини могат да използват това движение на въздуха или 
тази кинетична енергия за генериране на електроенергия. 
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Ветроенергетиката 

В сравнение с фотоволтаичните централи този вид източници имат 
по-висок коефициент на преобразуване на ВЕИ ресурса (40%), 
работят през цялото денонощие и за производството на единица 
електроенергия е нужна по-малка площ. Поради непостоянната 
скорост на вятъра, подаваната към енергийната система енергия 
варира и за това са нужни балансиращи мощности от други 
генератори в системата или ефективни системи за акумулира- не 
на излишната в даден момент електроенергия. Независимо от тези 
недостатъци, които постепенно се отстраняват  в процеса на 
технологично развитие, ветроенергетиката се развива бързо  и 
вече има значителен принос в енергийния баланс на не малко 
държави. 
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ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА 

Биомасата е всеки органичен материал, получен чрез процеса на 
фотосинтеза във видовете флора на Земята. В зависимост от 
произхода ѝ може да се установи следната класификация на 
биомасата: 

 горски отпадъци 

 селскостопански отпадъци 

 остатъци от животновъдството 

 енергийни култури (горски, селскостопански, промишлени) 
промишлени отпадъци  

 битови отпадъци 
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                                   Биогаз 

Биомасата може да се използва директно чрез изгаряне или 
индиректно чрез други процеси. При непрякото използване 
биомасата се превръща в течност (етанол, метанол и биодизел) 
или в горивен газ (биогаз). 

Биогазовата инсталация (показана на снимката по долу) работи с 
твърди отпадъци от царевица – кочани, листа и стъбла. Характерна 
особеност на тази инсталация е че в биореакторите има особен 
вид безопасни за човека бактерии, които хранейки се със 
споменатите отпадъци отделят метан. 
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                Горива от отпадъчна дървесина 

Промишления дърводобив е един от източниците на отпадъчна 
дървесина, около 35% от отсеченото в гората дърво са вършини, 
клони и други, които в повечето случаи се оставят на мястото на 
дърводобива и създават някои проблеми. Друг източник на 
дървесни отпадъци са дървопреработващите и мебелни 
предприятия, които генерират трици и маломерни дървени 
парчета. Всички тези отпадъци могат и се използват за 
производство на топлинна и електрическа енергия, главно чрез 
дървесни пелети.Ако искаме да произвеждаме по-големи 
количества енергия чрез тези отпадъци е икономически изгодна 
употребата на дървесен чипс (енергийни трески). Това са ситно 
надробени изсушени дървесни отпадъци, които освен за директна 
енергийна употреба са и суровина за производство на пелети. 



Повишаване информираността за лятната енергийна 
бедност за да намалим нуждите от охлаждане 

www.cooltorise.eu 

twitter.com/COOLtoRISE 

facebook.com/cooltorise 

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823 


