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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Климатичните промени предизвикани от човешката дейност са все 

по-ясно осезаеми и артикулирани от организации, институции и учени от 

цял свят. Изтъква се, че изгарянето на горива от фосили може да 

обуслови, дори само за един континент като Европа, три вида опасности: 

- повишаване на температурите до 550 в някои части на 

континента Европа; 

- наводненията, горещите вълни, продължителните засушавания, 

унищожителните широкомащабни пожари и бури могат да нараснат 

петдесетократно и да изложат 350 милиона европейски жители на 

опасни климатични екстремности всяка година; 

- пролетните наводнения в западна Европа настъпват сега с 15 

дни по-рано спрямо 1960 г. – ясен признак, че промени в климата 

вече са налице. 

Данните и ситуацията и в останалите части на света не са по-

различни. Отговорността за опазване на планетата е всеобща за всеки 

неин обитател. Тя нараства със степента на възможностите за намеса и 

въздействие върху околната среда. Архитектите, като участници в 

икономико-инвестиционни проектни процеси, а и като значим фактор, 

посредством цялостното си творчество, при формиране на обществен 

мироглед, са натоварени със сериозен дълг в това направление. 

1.1. Актуалност на проблема 

Актуалността на изследваната проблематика е аргументирана чрез 

множество доклади от експерти и специалисти в тази облост, които 

недвусмислено доказват, че изменението на климата е причинено от 

човешката дейност и оставено без контрол, може да доведе до войни и 

масова миграция, а пренасочването на стотици милиарди долари от 

изкопаемите горива към възобновяема енергия и повишаването на 

енергийната ефективност ще намали глобалния икономически растеж с 

едва 0.06%, при очакван ръст от 1.3% до 3%. Предупреждава се, че 

въглеродните емисии са нараснали и на този етап са двойно повече, от 

колкото преди десетилетие. Въпреки това анализът показва, че 
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своевременни мерки биха могли да ограничат глобалното затопляне до 

международно признатата безопасна граница от 2⁰ С, ако ниско-

въглеродната енергия увеличи дела си в общото производство до 2050 г. 

с 3 или 4 пъти. 

Световни организации и институции вече от десетилетия търсят 

съгласие по решения на тези въпроси. През 1992 г. в Рио де Женейро се 

провежда първата Световна среща на високо равнище, на която страни от 

цял свят се ангажират да намалят емисиите на парникови газове до ниво, 

„което няма да доведе до опасно изменение на климата“. Тази среща 

води до приемане на ключово международно споразумение – Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). То влиза в сила 

през м. март 1994 г. 

През м. декември 1997 г. целите на РКООНИК се конкретизират 

чрез Протокола от Киото, който е първият правно обвързващ глобален 

инструмент, ангажиращ развитите държави с конкретно количествено 

намаляване на емисиите парникови газове. Влиза в сила през 2005 г. 

Протоколът от Киото е ратифициран в България със закон през 

2002 г. 

Като продължение на Протокола от Киото Европейският съюз 

приема пакет от директиви, които имат една цел – да поддържат 

естествения природен климат и разход на енергия – „ErP директива” 

(директива 20/20/20). Накратко целите са наречени „20-20-20“ – 

намаляване с 20% въглеродните емисии, увеличаване с 20% енергийната 

ефективност на страните Европейския съюз и всичко това до 2020 година. 

Допълнителна цел е повишаването на енергията, която може да се 

регенерира, с 20%. 

За периода след 2012 г., на 12. декември 2015 г., се сключва 

Парижкото споразумение относно изменението на климата между всички 

държави подписали РКООНИК. 

Основните му елементи намират израз в: 

- подържане на покачването на глобалната средна температура 

далеч под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности и 

полагане усилия за ограничаването й до 1.5°C; 
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- представяне на цялостни национални планове за действие в 

областта на климата с цел намаляване на вредните емисии; 

- оповестяване от страна на правителствата на всеки 5 години за 

своя принос, за да се определят по-амбициозни цели; 

- взаимно и обществено отчитане на това доколко се справят 

управляващите с изпълнението на целите, за да се гарантира 

прозрачност и надзор; 

- ЕС и други развити държави ще продължат да предоставят 

финансиране в областта на климата за подпомагане на 

развиващите се страни, за да могат те да намаляват емисиите си и 

да изграждат устойчивост спрямо последиците от изменението на 

климата. 

В контекста на настоящата разработка по-специално внимание е 

отделено на темата за декарбонизация на икономиката, стратегията за 

енергиен съюз на ЕС в областта на климата, ангажиментите за 

намаляване на собствените емисии на парникови газове най-малко с 40% 

в сравнение с 1990 г., целта ЕС да се превърне в световен лидер по 

отношение на енергията от възобновяеми източници и в световен център 

за разработване на следващото поколение технически усъвършенствани 

и конкурентоспособни технологии за енергия от възобновяеми източници. 

Изложените факти и документи очертават актуалността на 

проблема за оптимизация на изграждането на енергопроизводствени 

системи от възобновяеми източници, в светлината на съвременните 

икономически и екологически условия. Тенденцията към повишаване 

стойността на земята в урбанизирани територии и земеделски райони, 

както и оскъпяването на енергията при удължаване разстоянието за 

пренасянето й са също значими фактори обуславящи необходимостта от 

прецизно планиране. 

1.2. Предмет и обхват на труда 

Архитектите, като едни от основните участници в инвестиционното 

проектиране, са много съществен фактор за намиране на максимално 

възможното оптимално решение за планиране и изграждане на всички 

енергопроизводствени системи от възобновяеми източници и в частност 
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на соларните енергийни системи (СЕС), които са обект на настоящото 

научно изследване. Те са обследвани във всички техни сфери на 

проявление, разположение и функционално-пространствена организация, 

с оглед създаване на теоретична база за оптимизацията им. 

В този смисъл формулираните цел и задачи на разработката са в 

пряко съответствие със стремежа на автора за създаване на методическа 

основа, която да подпомогне инвеститори и проектанти при намиране на 

най-доброто решение в тази област. 

1.3. Цел, задачи и метод на изследването 

Целта на труда е създаване теоретична основа за разработка на 

методически насоки за оптимизиране функционално-пространствената 

организация на производствени системи за фотоволтаична енергия, в 

съответствие със съвременните тенденции за устойчиво и 

екологосъобразно развитие. Формулиране на приоритетни фактори 

влияещи при архитектурните решения за изграждане на СЕС. Съпоставка 

на функционалните, пространствените и производствени характеристики 

при различни варианти за изграждане на соларни системи, с цел 

подпомагане на проектанти и инвеститори за намиране на оптималното 

решение във всяка конкретна ситуация на инвестиционни намерения. 

В съответствие с целта на дисертационния труд се формулират 

следните основни задачи: 

- детерминиране на функционално-пространствения обект 

соларни енергийни системи (СЕС); 

- систематизиране на принципите за изграждане на СЕС; 

- формулиране на функционалните модели и пространствени 

характеристики на различните видове соларни енергийни системи; 

- предложение за методически насоки за оптимизация на 

планирането и изграждането на СЕС. 

Методът на научното изследване, в съответствие със системно-

структурния подход на анализ и синтез, включва: 

- анализ на най-разпространените източници на възобновяема 

енергия и степента им на присъствие и значимост в икономико-

стопанските структури; 
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- аргументиране на водещата роля на соларните системи при 

добив на енергия от възобновяеми източници; 

- изследване областите на приложение на слънчевата енергия; 

- анализ на практиките при изграждане на СЕС и формиране на 

типологичната им класификация; 

- изясняване на функционалната структура и пространствените 

характеристики на СЕС; 

- формулиране на предпоставки за методически насоки за 

функционално-пространствена оптимизация на соларните 

енергийни системи. 

1.4. Теза на дисертационния труд 

Тезата на настоящото изследване определяща неговите предмет, 

обхват и цел е, че при функционално-пространствената организация на 

СЕС трябва да се намери възможно най-подходящото, оптимално, за 

всеки конкретен случай решение, с оглед постигане на максимален 

всестранен резултат от приложението им. Тя се обосновава с 

дефинитивното изложение на следните подтези: 

- соларните енергийни системи имат множество най-различни 

форми на функционално-пространствена организация; 

- от СЕС с различна функцонално-пространствена организация, 

могат да се постигнат едни и същи производствени показатели; 

- СЕС имат значимо присъствие и отражение в средата обект на 

архитектурна интерпретация, което определя съществената роля и 

отговорност на архитектите в процеса на функционално-

пространствената им организация. 

Насочеността на дисертационния труд е както с практично-

приложен характер – основа за конкретни проектни решения, така и цели 

да е база за бъдещи научни изследвания. 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

В глава 2 е съсредоточена аналитичната част на дисертационния 

труд. Направен е анализ на най-разпространените възобновяеми 

енергийни източници, изследвани са областите на фотоволтаично 

приложение на слънчевата енергия. Обзор на практиките за изграждане 

на СЕС в най-напредналите, в тази област, страни от всички континенти 

очертава съвременните тенденции в тази сфера. 

2.1. Видове 

В съответствие с поставените цел и задачи на научната разработка 

от съществено значение е да се формулират основните възобновяеми 

източници на енергия. Да се направи преглед на техните предимства и 

недостатъци, сфери на приложение и разпространение. 

Най-масово използваните възобновяеми енергийни източници са: 

- слънце; 

- вятър; 

- геотермална енергия; 

- вода; 

- биомаса. 

Получаваната от тях енергия е насочена основно за производство 

на електричество, топлина, охлаждане и задвижване на различни 

транспортни средства. 

Топлинният поток на слънчевото излъчване на повърхността на 

Земята е огромен: 1.5.1024 J/год. Но плътността на такъв поток е 

сравнително малка: на границата с атмосферата на Земята е 1 353 W/m2 

(слънчева константа), а на повърхността на Земята – 240 W/m2. Във всяка 

точка на Земята интензивността на слънчевото излъчване зависи от 

географското положение, годишното време, атмосферните и климатични 

условия. В значителна част интензивността на слънчевото излъчване 

зависи и от характера на местността. Независимо от тези затруднения 

усвояването на енергията на слънцето е доста разпространено. Тя се 

използва в термални електроцентрали, фотоволтаични елементи и за 

затопляне на сгради. 
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При слънчево-термалните електроцентрали принципът на действие 

е загряване на вода намираща се под специално насочени огледала. По 

този начин се създава пара, която задвижва турбини генериращи 

електрически ток. 

Вторият аспект на използване на слънчевата енергия – чрез 

фотоволтачните елементи се основава на изграждането им от множество 

клетки, които директно преработват слънчевата светлина в 

електричество. При фотоволтаичните слънчеви елементи ефективността 

на превръщане на слънчевата енергия в електрическа е между 10 и 20%. 

Панел от слънчеви батерии с площ 1 m2, изложен на максимално 

осветяване от Слънцето, подава електроенергия между 100 и 200 W. 

Затоплянето на сгради се осъществява чрез инсталации свързани с 

пасивни соларни конструкции. Това е третата широко разпросранена 

сфера за приложение на слънчевата енергия. 

Предимствата на този вид енергия са широко отразени в множество 

публикации и разработки – неизчерпаема, в обозрим за човечеството 

период, екологосъобразна, лесна за усвояване и много други. Като 

недостатък заслужава да се отбележи непостоянството на слънчевото 

греене, но дори при облачноно време соларният добив на енергия 

намалява само с 10 - 20%. 

Енергията придобивана от вятъра се основава на механичен 

принцип. Чрез завъртане на перки, част от специални инсталации 

(вятърни турбини), механичната енергия се трансформира в електрическа 

от генератори и се съхранява в батерии. Най-честата практика е 

създаването на т. н. „вятърни ферми”, които представляват множество 

турбини на едно място. 

Като недостатък и при този вид възобновяем източник на енергия 

трябва да се изттъкне фактът, че вятърът не е перманентна величина. 

Геотермалната енергия има постоянен характер. Употребата й има 

и по-слаб негативен ефект върху околната среда в сравнение с другите 

възобновяеми източници на енергия. 

Към настоящия етап тя е по-слабо застъпена като форма на 

алтернативна енергия поради доста скъпото стоителсво на 
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производствените съоръжения. До голяма степен това се компенсира от 

ниските експлоатационни разходи. 

Приложението на водата като енергиен източник се развива в 

четири аспекта: течаща вода, водноелектрически централи, термалната 

енергия на океаните и енергията на приливите и отливите. 

Производство на енергия от течаща вода е по-изостанал метод на 

енергодобив, а и резултатите от преграждане на водните потоци са 

твърде непредсказуеми. 

Водноелектрическите централи, повечето от които са построени на 

големите водни източници, днес дават между 6% и 20% (според различни 

информационни източници) от световната енергия. 

При използването на термалната енергия на океаните се залага на 

голямата разлика на температурата на повърхността и в дълбочина. 

Загряват се течности, които се изпаряват при ниски температури и от 

получения газ се произвежда електрически ток, а парите се охлаждат в 

дълбочината на океана и цикълът се повтаря отново. Този метод изисква 

твърде много капиталовложения. 

Енергодобивът от приливите и отливите също е свързан с големи 

инвестиции. Проблем е и непостоянното количество вода. 

Биомасата може да се превръща директно в течни горива 

заместващи изкопаемите. Тя включва: наземни и водни организми, 

дървен материал, водорасли и растения, биологични и производствени 

остатъци. 

Съществуват и други алтернативни източници на енергия като 

например превръщане на механичната и кинетична енергия от 

движението на хората чрез специални елементи под настилките на 

пешеходните площи, но те все още нямат стопанска стойност. 

 Изводи 

От направения анализ в точка 2.1. се оформят следните по-

съществени обобщения: 

- основен източник на възобновяема енергия са слънце, вятър, 

геотермални процеси, вода и биомаса; 
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- към настоящия момент най-широко разпространение намира 

добивът на енергия от вода, слънце и вятър; 

- слънчевата енергия се усвоява в три основни форми – термални 

електроцентрали, фотоволтаични елементи и за затопляне на 

сгради. 

При изграждането на съоръженията за производство на енергия от 

вече изброените възобновяеми източници активна и значителна роля 

имат архитектите. В тази връзка, с оглед подпомагане на проектантския 

творчески процес, от съществено значение е изясняването на различните 

видове енергопроизводствени системи във всички техни аспекти. Това е 

твърде пространно проучване, което чувствително би надхвърлило 

мащаба на настоящата разработка. Поради това анализът в 

дисертационния труд е ограничен в сферата на соларните енергийни 

системи. Аргумент за това е и фактът, че съоръженията за производство 

на енергия от слънцето присъстват много активно във всяка среда обект 

на архитектурна намеса. 

2.2. Приложение на слънчевата енергия 

Областите на фотоволтаично приложение на слънчевата енергия 

могат да се обобщат в три основни групи: 

- електрозахранване; 

- термообезпечаване; 

- задвижване. 

Първите две представляват по-съществен интерес от архитектурна 

гледна точка. С оглед пълнотата на изследването изясняването на 

приложението на слънчевата енергия и в трите сфери е научно 

обоснована. 

 Електрозахранване 

Основният принцип за приложение на слънчевата енергия при 

електрозахранване е фотоволтаиката (ФВ). Тя е метод за произвеждане 

на електрическа енергия чрез преобразуване на слънчева радиация в 

постоянен ток, като се използват полупроводници, които постигат 

фотоволтаичен ефект. Производството на фотоволтаична енергия 
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използва слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки, които 

съдържат фотоволтаичен материал. Материалите, използвани във 

фотоволтаиката, включват монокристален силиции, поликристален 

силиции, аморфен силиции, кадмиев телурид, мед, индий, галиев 

селенид/сулфид. Инсталациите могат да бъдат наземни или да бъдат 

построени на покрива или стените на сградите. 

Фотоволтаичните мощности по света имат капацитет за 

производството на 80 милиона киловатчаса електроенергия за една 

година. Това количество е достатъчно, за покриване на годишната нужда 

от електричество на над 20 милиона домакинства в света. 

Фотоволтаиката се използва в над 100 страни. 

Фотоволтаичните инсталации, като електропроизводствени системи 

намират приложение в няколко основни направления: 

- самостоятелни електропроизводствени системи; 

- системи или елементи обвързани със сгради или съоръжения; 

- зарядни инсталации. 

При системите или елементи обвързани със сгради или 

съоръжения се открояват няколко характерни направления на 

приложение на фотоволтаичните модули. Това са: 

- спортни съоръжения; 

- транспортни съоръжения; 

- сградно итегриране. 

Спортните и транспорните съоръжения са обособени и разгледани 

самостоятелно поради спецификата на обвързване на соларните 

енергопроизводствени системи и елементи при тях – те се явяват като 

цялостни функционално-пространствени компоненти. 

Зарядните инсталации, при които се прилагат фотоволтаични 

елементи се обединяват в две групи: 

- зарядни станции 

- зарядни паркинги 

 Термообезпечаване 

При термообезпечаването слънчевата светлина се използва за 

генериране на термична енергия – топлина или охлаждане. Най-често 
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използваните системи за топлоосигуряване са слънчевите колектори. 

Принципът им на работа се базира на три процеса – абсорбция, 

топлоотдаване и съхранение. При абсорбцията слънчевата светлина се 

абсорбира във вакуумни тръби и се преобразува в топлина. Тя се предава 

към тръби вътре в първите, които са пълни с топлопреносен газ и това е 

топлоотдаването. Съхранението на топлината се извършва в масивен 

резервоар. Капацитетът на производство на слънчевите колектори е 500 - 

850 kWh/m2. 

Освен за топлина енергията на слънцето може да се използва и за 

охлаждане. 

Ефективноста на слънчевата енергия използвана за 

електрозахранване и термообезпечаване може да бъде повишена чрез 

концентриране на слънчевата светлина, което се извършва благодарение 

на отразителни повърхнини и огледала и се базира на принципа на 

пречупването и фокусирането й от голяма площ в малка повърхност – 

най-често наричана приемник. Този процес се осъществявя по два метода 

– с концентриращи фотоволтаици и с термосоларни концентратори. 

Съществува и трети вариант, който е съвкупност от първите два. 

 Задвижване 

Все по-значимо навлиза употребата на слънчевата енергия при 

задвижване на различни транспортни средства. С оглед пълнота на 

научния анализ в дисертационния труд са разгледани знакови примери на 

соларно задвижвани коли, плавателни съдове, летателни апарати и др. 

До 2020 година фотоволтаичните системи могат да се превърнат в 

основен източник на енергия и да покрият над 15% от електроенергийните 

нужди. Това ще стане възможно благодарение на постоянното 

намаляване на цените, на адаптирането на модулите в сградните 

фондове и в цялостната инфраструктура. Дори в момента вече 

съществуват населени места, които изцяло се снабдяват с енергия от 

възобновяеми източници (напр. Самсо, Дания). 

В България соларните енергийни системи също намират все по-

широко разпространение и икономическо значение. 
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 Изводи 

Основните изводи от анализа в точка 2.2. са: 

- слънчевата енергия намира фотоволтаично приложение за 

електрозахранване, термообезпечаване и задвижване; 

- електропроизводствените фотоволтаични системи, като 

функционално-пространствена организация, се оформят като 

самостоятелни системи, системи или елементи обвързани със 

сгради или съоръжения, зарядни инсталации; 

- системите за електрозахранване участват активно в оформянето 

на средата обект на архитектурна намеса. 

2.3. Практики за изграждане на СЕС 

В съответствие с архитектурната насоченост и основната цел на 

научното изследване от съществено значение е проучването и анализът 

на практиките при изграждане на СЕС в различни държави по света. 

Соларната индустрия придобива все по-широко разпространение в 

целия свят. В Европа през последните години в тази област са разкрити 

над 75 000 нови работни места. Водещи европейски страни в сектора са 

Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания. 

При изследването на практиките при изграждане на СЕС са 

анализирани и илюстрирани характерни, знакови и интересни примери от 

Германия, Великобритания, Испания, САЩ, Аржентина, Бразилия, 

Австралия, Индия, Япония, Сингапур, Китай, Филипините. 

Забелязва се тенденция за усвояване на конверсни или 

нископродуктивни, изчерпали предишните си функции, терени (фиг. 1 и 2). 

 

Фиг. 1. Фотоволтаичен парк в Либерозе, Германия, изграден на военен 

  терен в бившата ГДР 66 
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Фиг. 2. „Кругхуте солар парк”, Айслебен, Германия, върху стара медна мина 60 

Активно се използват и повърхностите на съществуващи сгради. 

Върху големи складови помещения се инсталират нови мощности, 

като по този начин се намаляват разходите за електричество (фиг. 3). 

   

Фиг. 3. Соларни мощности върху големи складови помещения 60 

Все по-масово приложение на соларни системи се среща при 

различни обществени сгради – научно-изследователски, учебни, с бизнес 

предназначение и др. (фиг. 4, 5 и 6). 

 

Фиг. 4. „Сайънс Пайрамид”, Ботаническата градина в Денвър, САЩ 60 
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Фиг. 5. Международна агенция за възобновяема енергия, Австралия 45 

 

Фиг. 6. Соларна система върху покрив в Манила Филипините 45 

Сградно интегрираните фотоволтаични елементи също са широко 

разпространена практика (фиг. 7, 8 и 9). 

 

Фиг. 7. “Новата синя къща” към университет Нидерайн, Германия 60 
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Фиг. 8. „Ендеса Павилион”, Барселона, Испания 60 

 

Фиг. 9. Южноавстралийски институт за здравни и медицински изследвания, 

  Аделаида, Австралия 45 

Приложението на соларните системи при спортните съоръжения 

също добива все по-широко разпространение (фиг. 10). 

  

Фиг. 10. Стадион Маракана, Рио де Жанейро, Бразилия 60 

Слънчеви системи за енергообезпечаване все по масово се 

прилагат при жилищните сгради. Покривите на къщите от цели квартали 

са покрити с фотоволтаични елементи (фиг. 11). 
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Фиг. 11. Предградие в Австралия 45 

Новаторска технология, която в момента се прилага във все по-

широк мащаб, представлява множество слънчеви панели, монтирани 

върху специално оформени пластмасови поплавъци, образуващи голям 

сал (фиг. 12, 13 и 14). 

 

Фиг. 12. Плаваща соларна платформа във Великобритания 60 

 

Фиг. 13. Слънчеви панели, върху пластмасови поплавъци в Япония 60 
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Фиг. 14. Плаваща фотоволтаична система в Тенге, Сингапур 45 

Захранването на цял остров единствено със слънчева енергия вече 

е осъществено. Такъв е примерът с тихоокеанския остров Та'у (фиг. 15). 

Той е само 17 квадратни мили и е част от архипелага Американска Самоа.  

 

Фиг. 15. Остров Та'у, захранван само със слънчева енергия 39 

В България практиките при изграждане на соларни енергийни 

системи са сходни с тези в останалите страни. В глава 2 са използвани 

няколко характерни, знакови примери за изследване на тенденциите в 

нашата страна, а останалите, множество събрани и проучени, илюстрации 

са в Приложение 1. 

Широко разпространена практика е изграждането на СЕС върху 

земеделски земи. Примери за това, разгледани в тази глава, са: 

Фотоволтаичен парк Елшица, с обща инсталирана мощност 1.15 MWp и 

площ 40 000 m2 (фиг. 16), в землището на с. Сбор, област Пазарджик ;  



ФУНКЦИОНАЛНО - ПРОСТРАНСТВЕНА  ОПТИМИЗАЦИЯ  НА  СОЛАРНИТЕ  ЕНЕРГИЙНИ  СИСТЕМИ                       22 
 

 

Фиг. 16. Фотоволтаичен парк Елшица 52 

Соларен парк в с. Драчево, община Средец, площ 65 000 m2 инсталирана 

мощност 3.552 MWp; Соларен парк Ботево I, площ 45 декара, 

инсталираната мощност 2 MW; Фотоволтаична централа в с. Мокреш, близо 

до гр. Лом – една от най-големите на територията на България, свързана с 

националната електроразпределителна мрежа (фиг. 17), мощност 4 MW; 

 

Фиг. 17. Фотоволтаична централа в с. Мокреш 49 

Фотоволтаичен парк Припечене, на 15 km от гр. Сандански, площ 18.6 

декара, мощност 0.8 MW; Фотоволтаичен парк в землището на с. Равна 

гора, община Аврен, площ 309 декара, инсталирана мощност 5 MWp; 

Соларен парк в Девня, община Варна, инсталирана мощност 4.8 MWp, 

площ е 400 декара. 

Заслужава да се отбележи появата на тенденция фирмите 

занимаващи се с проектиране и изграждане на соларни енергийни 

системи да създават собствени тестови инсталации с цел 

популяризирането на СЕС и привличане на повече клиенти. 

Освен разположените на терен СЕС, в България се наблюдават и 

множество примери на изградени системи или елементи обвързани със 

сгради или съоръжения. Няколко такива случаи са илюстрилюстрирани в 
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тази глава, а повечето са отново в Приложение 1. В този раздел са 

разгледани: Фотоволтаична централа в гр. Пазарджик върху покривното 

пространство на завод „Новалис”, площ 6 000 m2, мощност 122 kWp; 

Фотоволтаична централа на покрива на бивша обувна фабрика в с. 

Голяма Чинка, между Хасково и Крумовград, мощност 30 kWp; 

Фотоволтаична централа върху покрива на тържище в София, (фиг. 18), 

мощност 10 kWp. 

  

Фиг 18. Соларна система върху покрива на тържище в София 60 

Тенденцията за изграждане на соларни енергийни системи 

обвързани с обществени и жилищни сгради (фиг. 19 и 20), както и 

създаване на самостоятелни зарядни съоръжения (фиг. 21) намира все 

по-широко разпространение в България. 

 

   

Фиг 19. "Слънчево" училище в София 60 
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Фиг 20. Фотоволтаичен навес 60 

 

Фиг 21. Фотоволтаичен паркинг 60 

 Изводи 

От направения анализ в точка 2.3. се оформят следните по-

съществени обобщения: 

- местата за разположение на СЕС варират в широки граници, но 

ясно личи стремеж, в световен аспект, при дислоцирането им да се 

да се заемат в минимална степен обработваеми земеделски 

терени; 

- за разположение на СЕС се търси и усвояване на терени 

изчерпали вече предишното си предназначение; 

- терминологичното обозначаване на соларните енергийни 

системи, в рамките на еднакво тяхно проявление, в различните 

държави е многообразно (соларен завод, соларна централа, 

соларен парк, фотоволтаичен парк); 

- законодателната и нормативна база по отношение на СЕС, 

особено в България, е твърде слабо развита. 
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3. ДЕТЕРМИНИРАНЕ НА СОЛАРНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ 

В съответствие с поставената цел и в защита на формулираната 

теза на научното изследване архитектурното детерминиране на 

соларните енергийни системи е основен елемент от синтезната част на 

дисертационния труд. От проведения в предходните глави анализ и в 

съответствие с метода на системния подход се обуславят три аспекта на 

този процес: 

- типологична систематизация на соларните системи; 

- изясняване структурно-функцоналните модели на СЕС; 

- релативно обследване на функционално-пространствените им 

характеристики. 

3.1. Типология на соларните енергийни системи 

Като резултат от проучените практики за изграждане на соларни 

енергийни системи и в съответствие с архитектурните научни теоретични 

постановки се оформят две основни направления на класификация. Това 

са принципите на функциониране и устройствено решение по отношение 

на пространственото разположение на СЕС. 

 Според начина на функциониране се обособяват три основни 

разновидности соларни системи: 

- микросоларни; 

- автономни; 

- мрежови. 

Микросоларните системи се състоят от един или два 

фотоволтаични модула и микроинвертор (фиг. 22). 

 

Фиг. 22. Микросоларна система 73 
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Прилагат се най-вече при еднофамилни жилища – самостоятелни 

или интегрирани в жилищна група. За функционирането им е необходимо 

микроинверторът да се включи към контакт и по този начин се подава 

енергия към консуматори в жилището. Задължително е наличието на 

захранване от електроразпределителната мрежа. Подходящи места за 

разположението им са покриви и тераси на жилищни сгради. 

Микросоларните системи спомагат за намаляване на сметките на 

домакинството за електроенергия. 

Автономните соларни системи се състоят от конфигурация от 

соларни модули, автономни инвертори, акумулаторен блок за съхранение 

на произведената енергия. Могат да бъдат стационарни (фиг.23) или 

мобилни (фиг. 24). 

     

Фиг. 23. Автономни стационарни соларни системи 60 

 

Фиг. 24. Автономна мобилна соларна система 60 

Този тип системи са напълно независими от 

електроразпределителната мрежа и са подходящи за райони без 

централизирано електро захранване. Разположението им е възможно 

както като самостоятелни конфигурации на терен, така и в интеграция със 

сгради и съоръжения. 



ФУНКЦИОНАЛНО - ПРОСТРАНСТВЕНА  ОПТИМИЗАЦИЯ  НА  СОЛАРНИТЕ  ЕНЕРГИЙНИ  СИСТЕМИ                       27 
 

Мрежовите системи се състоят от минимум десет соларни модула, 

без горна граница за бройката им. Прилаганите при тях инвертори трябва 

да са сертифицирани за присъединяване в паралел към електро 

преносната мрежа. Този тип системи са по същество малки 

електроцентрали и характерно за тях е, че обичайно не съхраняват 

произведената енергия, а я подават директно към преносната мрежа или 

към конкретен консуматор. Фотоволтаичните конфигурации са статични 

(фиг. 25) или следящи слънцето – тракерни (фиг. 26). 

 

Фиг. 25. Мрежова статична соларна система 60 

 

Фиг. 26. Мрежова следяща соларна система 45 

За разположението на мрежовите соларни системи е подходящо 

както покривното пространство на жилищни, промишлени, търговски или 

офис сгради, така и терени от урбанизирана или не архитектурна среда. 

Произведената енергия се използва за покриване на енргийните 

потребности, частично или изцяло, на конкретен обект или за продажба 

чрез електроразпределителната мрежа. 
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 В зависимост от устройственото им решение соларните 

енергийни системи могат да бъдат класифицирани в три основни 

групи: 

- теренно ситуирани; 

- системи или елементи обвързани със сгради или съоръжения; 

- зарядни инсталации. 

Теренно ситуираните СЕС се разполагат на земна или водна 

повърхност (фиг. 27 и 28). 

 

Фиг. 27. Соларна система на земна повърхност 52 

 

Фиг. 28. Соларна система на водна повърхност 45 

Възможни са най-различни вариации на разположение (вж. т. 2.3.), 

както в урбанизирани, така и в не урбанизирани територии. Все по-

отчетлива съвременна тенденция е да се търси ситуиране на тези 

системи върху терени, които не са подходящи за друг вид икономико-

стопански дейности – земеделие, промишлено производство, 
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строителство и др. В тази връзка е и разширяващата се практика за 

разполагане на соларни системи върху водни повърхности. 

При системите или елементи обвързани със сгради или 

съоръжения ясно се оформят две характерни групи. В едната СЕС се 

явяват самостоятелен архитектурно-пространствен елемент или 

съоръжение – транспортни тунели, мостове, пристанищни галерии, 

покрития на стадиони и др. (фиг. 29). Намират разпространение предимно 

в урбанизирана архитектурна среда. 

 
Фиг. 29. Соларна система като самостоятелен архитектурно-пространствен 

    елемент или съоръжение 73 

Втората група соларни системи обвързани със сгради са т. н. 

сградно интегрирани (фиг. 30). Те са непосредствена част от сградните 

повърхнини (покриви и стени) в многообразни форми на интеграция, 

подробно обследвани в други научни разработки 8. В настоящото 

изследване те представляват интерс като компонент на общата 

типологична класификация и обект за релативно изясняване на 

функционално-пространствените им характеристики. 

   

Фиг. 30. Сградно интегрирана соларна система 60 
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Зарядните инсталации са третия тип соларни системи по 

отношение на устройственото им решение. Оформят се в две характерни 

направления – зарядни станции и зарядни паркинги. При зарядните 

станции произвежданата енергия се използва за захранване на батерии 

на устройства работещи или задвижвани на такъв енергиен принцип (фиг. 

31). Те придобиват все по-широко разпростанение и активно участие във 

формирането на архитектурната градска среда. 

 

Фиг. 31. Соларна система – зарядна станция 71 

Зарядните паркинги са самостоятелни соларни системи 

предназначени за захранване с енергия на транспортни средства 

задвижвани на такъв принцип (фиг. 32). Като разположение се срещат 

както в урбанизирана, така и в неурбанизирана среда. Произведената и 

не изразходвана през деня енергия, при всички видове зарядни 

инсталации, се съхранява в акумулатори за да се осигури 

функционирането на съоръженията (зарядни станции и паркинги) и през 

нощта. 

 

Фиг. 32. Соларна система – заряден паркинг 73 

Цялостната схема на типологична класификация на соларните 

енергийни системи е представена на фигура 33. 
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Фиг. 33. Типологична схема на соларните енергийни системи 
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3.2. Структурно-функционални модели на СЕС 

Един от архитектурните аспекти на изясняване на соларните 

енергийни системи е детерминацията на функционалната им структура. 

Яснотата за компонентите формиращи СЕС и тяхната взаимовръзка е 

един от съществените фактори за оптималност на архитектурното 

проектно решение. 

 Компоненти 

Основните компоненти на една соларна система и тяхното място в 

цялата организационна структура са илюстрирани на фиг. 34. 

 

Фиг. 34. Принципна схема на компоненти на соларна система 60 

Представената СЕС е илюстрация за минимално необходимите 

компоненти. Повечето соларни соларни системи включват и някои 

допълнителни елементи. Обособяват се следните групи: 

- фотоволтаични модули; 

- инвертори; 

- контролери; 

- конструкции; 

- позиционери (тракери); 

- акумулатори; 

- окомплектовка; 

- обслужване. 
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Фотоволтаичните модули (фиг. 35) представляват клетки от 

кристален силиций. Изработват се от тънки слоеве еднороден кристал 

(монокристал) или от кристални суровини (поликристал). Полезното им 

действие варира около и над 20%. Произвеждат се основно три типа 

кристално-силициеви клетки – монокристални (Mono c-Si), поликристални 

(Poly c-Si), смесени (ribbon c-Si). Монокристалните модули  са с най-висок 

КПД, но пороизводството им е най-сложно, което определя и най-високата 

им цена. Поликристалните модули са с КПД по-нисък с 1 - 2%, но и 

производствените им разходи са по-малки. 

   

Фиг. 35. Фотоволтаични модули 60 

Съществуват и тънкослойни модули. Те се произвеждат чрез 

наслагване на много тънки пластове чувствителни на светлината 

материали върху носеща повърхност (например стъкло). Преминават 

топлинна преработка, подобна на тази при изработването на стъкло или 

неръждаема стомана. Тези модули, макар и най-евтини, са с КПД почти 

два пъти по-нисък от другите фотоволтаици. По-добра производителност 

имат когато не са разположени под оптималния, за другите видове 

модули, ъгъл от 300 (например върху фасада на сграда). Сходно на 

тънкослойната технология е производството на гъвкавите модули. 

Активният материал се вгражда в тънка пластмаса („графен” – 

полупрозрачен и много лек материал), което позволява на клетката да 

променя формата си. Те създават нов спектър на приложимост – най-вече 

в сградите и бита. 

Други типове фотоволтаични клетки са за вграждане (фиг. 36) – 

използват се вместо покривни покрития, както и термалние – комбинирани 

за производствона елктрическа енергия и топла вода. 
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Фиг. 36. Фотоволтаични модули за вграждане 60, 59 

За повишаване на производствената ефективност се използват 

концентриращи фотоволтаични модули. Действат чрез насочване на 

слънчевата светлина като се поставят в концентриращи колектори, 

работещи с помощта на лещи. Основната идея на тази технология е да 

използва минимално количество от скъпите полупроводникови материали 

при извличане на максимално количество слънчева светлина. 

Ефективността на този тип клетки варира над 40%. 

Инверторите са тази част от соларната система, която преобразува 

получения постоянен ток в променлив, готов за потребление. Биват 

мрежови и автономни. Мрежовите инвертори могат да са присъединени в 

паралел към централната мрежа за електроснабдяване или – 

последователно т. н. „стрингове”, като и двата вида могат да са 

трансформаторни или безтрансформаторни. Автономните или островни 

инвертори са предназначени за автономните СЕС. Черпят енергия от 

акумулаторния блок на ситемата или от електроразпределителната 

мрежа, но не могат да подават енергия към обществената мрежа. 

Контролерите са устройствата, които организират захранването на 

соларната система. Най-добър, оптимален, вариант за всяка една 

инсталация са соларните контролери с вграден алгоритъм за 

проследяване на максималната точка на фотоволтаичния генератор. При 

тях добивът може да се повиши с до 30 %. 

Конструкциите за СЕС са предимно метални – стомана и алуминий. 

Най-често се монтират върху стоманобетонова основа или специални 

поплавъци, когато системата е разположена върху водна повърхност. 
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Позиционери се използват при, така наречените „тракерни”, 

следящи, соларни системи. Осигуряват завъртане, позициониране, на 

фотоволтаиците съобразно движението на слънцето. 

Акумулаторите са задължителна част от автономните соларни 

системи, а при мрежовите могат да присъстват за съхранение на не 

използваната през деня енергия и захранване на системата през нощта. 

Окомплектовката включва технически елементи като кабели, 

монтажни скоби, шпилки с адаптори, конектори, алуминиеви профили и т. 

п. части, осигуряващи цялостното функциониране на системата. 

В групата на обслужващите компоненти са спомагателно-

обслужващи съоръжения като командни, охранителни модули и т. п., както 

и инфраструктура необходима за обслужване, ревизия и подръжка на 

системата. 

 Графичен израз 

Графичният израз на функционалната структура на соларните 

енергийни системи е един от основните компоненти на архитектурната 

интерпретация на този площен вид. Той спомага за изясняване на 

връзките и функционалната същност и значимост на отделните елементи 

от цялата системата. Внася се детерминираност, от архитектурна гледна 

точка, на цялостната информационна база свързана с тази тематика, 

която в съответствие със своята насоченост, е обременена със 

значителен обем специфична терминология. В този смисъл грфичният 

израз на функционалната структура на СЕС подпомага творческия 

архитектурен процес в цялостното концептуално решение. 

Анализът на теорията и практиката на изграждане при различните 

видове соларни енергийни системи очертава три типа съставящи ги 

компонента: 

- основни компоненти; 

- допълнителни компоненти; 

- възможни компоненти. 

Основните компоненти са тези чието наличие е от първостепнна 

важност за функционирането на системата. Те също, в значителна степен, 

определят пространствената конфигурация на всеки конкретен обект. В 
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този смисъл представляват съществен интерес от архитектурна гледна 

точка. 

Допълнителните компоненти, в по-голямата си част, са също 

неотменна част от структурата на соларните системи, но в масовия 

случай тяхното отражение при формообразуването е минимално. Те по-

скоро следват задаваната от основните компоненти конфигурация, но 

поради паралелното им присъствие не трябва да се изолират в 

архитектурен аспект. 

Възможните компоненти са инцидентно явление за съответната 

соларна система. Те стават факт само в конкретна специфична ситуация, 

а и пространствените им характеристики са от такова естество, че не 

оказват значимо влияние при формообразуването. 

При стрктурно-функционалния модел на микросоларна система 

основните компоненти са фотоволтаични модули и микроинвертор. Към 

тях е включено и задължителното наличие на захранване от 

електроразпределителната мрежа, което в този случай е заместител на 

контролера. Към допълнителните компоненти е окомплектовката и то 

само някои от неотменните технически елементи, а конструкцията е 

възможен компонент в конкретна специфична ситуация (фиг. 37). 

 

 
 

       основни компоненти 

       допълнителни компоненти 

       възможни компоненти 

Фиг. 37. Структурно-функционален модел на микросоларна система 
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Моделът на функционалната структура на автономна стационарна 

система съдържа значителен брой компоненти. От тях основни са 

фотоволтаични модули, инвертор, контролер и акумулатор. Конструкцията 

и окомплектовката са допълнителни компоненти, които също са 

задължителна част от системата. От елементите на обслужването като 

инфраструктура и спомагателно-обслужващи съоръжения се срещат само 

при обекти от съществена икономико-стопанска значимост, а наличието 

на позиционери е в зависимост от конкретно технологично решение 

поради това попадат в групата на възможните компоненти (фиг. 38). 

 

 
 

       основни компоненти 

       допълнителни компоненти 

       възможни компоненти 

Фиг. 38. Структурно-функционален модел на автономна стационарна соларна система 

Основните компоненти при автономна мобилна система са 

фотоволтаични модули, инвертор и контролер. Допълнителен компонент е 

окомплектовката, а акумулатор и позиционер присъстват инцидентно, при 

някои специфични решения, като по-вероятно е наличието на акумулатор. 

Конструкцията е част от самото мобилно съоръжение т. е. не може да се 

обособи като самостоятелен елемент при този тип соларната енергийна 

система (фиг. 39). 

Компоненти на обслужването като спомагателно-обслужващи 

съоръжения, командни, охранителни модули и т. п., както и 

инфраструктура не са присъщи за този тип соларни системи. 
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       основни компоненти 

       допълнителни компоненти 

       възможни компоненти 

Фиг. 39. Структурно-функционален модел на автономна мобилна соларна система 

Структурно-функционалните модели на мрежовите соларни 

системи са едни от най-комплексните. Основните компоненти при 

статична система са фотоволтаични модули, инвертор и контролер. 

Конструкция и окомплектовка присъстват като допълнителни компоненти. 

От възможните – елементи от обслужването са често застъпени, докато 

наличие на акумулатор се наблюдава само в някои твърде специфични 

случаи (фиг. 40). 
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       допълнителни компоненти 

       възможни компоненти 

Фиг. 40. Структурно-функционален модел на мрежова статична соларна система 
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Функционалната структура на мрежова следяща (тракерна) соларна 

система, в голяма степен, е близка до статичната, но тук сред 

задължителните основни компоненти присъства позиционер (тракер), 

който осигурява промяна на насочеността на системата в съответствие с 

движението на слънцето (фиг. 41). 

 

 
 

       основни компоненти 

       допълнителни компоненти 

       възможни компоненти 

Фиг. 41. Структурно-функционален модел на мрежова следяща соларна система 

При графичното представяне на всички разисквани по-горе 

функционално-структурни модели на различните видове соларни системи, 

с оглед на теоретичната прегледност на изложението, съставящите ги 

компоненти са споменати в единствено число. Това не значи, че те 

задължително присъстват като единична бройка, количеството им варира 

при всеки конкретен случай и специфика на технологично решение. 

3.3. Пространствени характеристики на СЕС 

Пространствените характеристики на соларните енергийни системи 

са тематика с многоаспектна и твърде разнообразна интерпретация, в 

контекста на архитектурното третиране на тези площни функционални 

видове. От една страна въпрос на изследване е тяхното разположение в 

пространството, като терминът е употребен във физически смисъл. 

Изяснява се релативната връзка с площите, които са възможност за 
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ситуирането им. Тези площи могат да са както части от земната 

територия, така и повърхнини от сгради и съоръжения. Съществен е 

въпросът за дяловото присъствие на различните видове СЕС в 

съответните пространствени повърхнини. 

Дугият аспект на научно обследване е свързан с пространствената 

конкретизация на самите соларни системи. Това включва както 

възможните им конфигурации, така и конкретните им площни параметри. 

По тези въпроси отговорите са с твърде широка вариабилност и известна 

степен на условност поради многообразието от възможности за 

разположение, както и голямото разнообразие от производители и опции 

на функционална организация. Може да се каже, че към момента, 

относителна константност съществува по отношение преобладаващия 

размер на фотоволтаичните модули – 1400-1800 / 900-1000 mm и 

необходимото им количество за производство на 1 kWp енергия – 4 - 5 

броя. Дори и тези цифри са, в известна степен, условни в зависимост от 

конкретна технология и производител. По отношение на конфигурациите 

присъщи на соларните системи може да се изтъкне, че те в голяма 

степен, са в зависимост от месторазположението им. Когато са теренно 

ситуирани, било на земя или вода, в урбанизирана среда или не, формата 

им е предимно в резултат от конкретните дадености, като релеф и 

конфигурация на заемания терен, на съответните площи. Те определят 

дали СЕС ще са с дефинирана геометрична форма или със свободна. При 

соларните системи обвързани със сгради или съоръжения те естествено 

следват формата на самия обект, към който са интегрирани и това 

предопределя преобладаващо дефинираната им геометрична 

конфигурация. 

Съществува още една страна на релативното обследване на 

проблематиката за пространствените характеристики на соларните 

енергийни системи, а именно когато те се явяват в качество на зарядни 

инсталации. В тези случаи те са обвързани предимно с урбанизираната 

среда, но са в зависимост не само от нея, а и от обектите, към които са 

адресирани като функционална принадлежност. 

Конкретните взаимообвързаности и пространствени характеристики 

на коментираните три групи случаи на разположение на СЕС са изяснени 
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чрез съответни релативни функционално-пространствени модели. 

Обследването е съсредоточено в три направления: 

- коментар на възможността за ситуиране, като пространствен 

потенциал, в урбанизирана или неурбанизирана територия; 

- изясняване на присъствието на двете основни форми 

(дефинирана и свободна) в съответното теренно пространство; 

- сравнение на степента им на присъствие във всяко едно от 

разглежданите пространства. 

Анализът на релативния модел на теренно ситуираните на земна 

повърхност соларни системи сочи, че те се разполагат както в 

урбанизирана, така и в неурбанизирана територия. Конфигуративното им 

решаване е възможно както в дефинирана, така и в свободна геометрична 

форма. В урбанизираните територии преобладават решенията на СЕС с 

дефинирана геометрична форма, а в неурбанизираните – дефинираната и 

свободната форми са в паритет като присъствие (фиг. 42). 
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Фиг. 42. Релативен функционално-пространствен модел на соларна система 
     на земна повърхност 
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Соларните енергийни системи разположени на водна повърхност са 

вид, който добива все по-масово разпространение. Тази тенденция се 

налага от стремежа за оползотворяване на терени, които не биха 

намерили друго стопанско предназначение и възможността за снижение 

на разходите по изграждането им. СЕС на водна повърхност се срещат 

най-вече в неурбанизирани територии, като преобладаващите 

конфигурации са с дефинирана геометрична форма – естествен резултат 

от възможностите предоставяни от водната повърхнина и икономическата 

и тенико-технологична изгода от една форма с геометрично определени 

очертания. В урбанизираните територии възможността за разполагане на 

соларни системи на водни повърхности е по-скоро хипотетична поради 

спецификата на тези водоеми – декоративна или някаква друга, строго 

специализирана, функция (фиг. 43). 
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Фиг. 43. Релативен функционално-пространствен модел на соларна система 
     на водна повърхност 

Соларни енергийни системи, изграждани като самостоятелни 

архитектурно-пространствени елементи или съоръжения, се разполагат 

както в урбанизирани, така и в неурбанизирани територии. 
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Конфигурацията им е в непосредствена зависимост от предназначението 

на конкретния обект. В този смисъл тя може да е дефинирана или 

свободна геометрична форма, като и двете са с равнопоставена 

възможност за присъствие и в двата вида територии (фиг. 44). 
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Фиг. 44. Релативен функционално-пространствен модел на соларна система 
      като самостоятелен архитектурно-пространствен елемент или съоръжение 

Сградно интегрираните соларни системи, по силата на 

обвързаността им с обекти характерни предимно, като масовост на 

присъствие, за урбанизирани територии, са преобладаващо 

разпространени в тези ареали. Обозначаването на неурбанизираните 

територии, в релативния функционално-пространствен модел, като 

хипотетична възможност за ситуиране не изключва разположението им и 

в тези пространства. Това важи особено за автономни соларни системи 

захранващи един или група обекти, изолирани от общата 

електроразпределителна мрежа по една или друга причина, но тяхното 

съотношение към основната група е пренебрежимо малко. Формата им е 

следствие от архитектурния обект и, по-точно на частта от него, с която са 

в интеграция. В преобладаващите случаи, в съответствие с 
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архитектурната теория и практика, като логично следствие, тя е 

геометрично дефинирана. Не е изключена възможността да се срещат и 

примери на сградно интегрирани соларни системи със свободна 

геометрична форма, като резултат от специфично архитектурно решение, 

но това са изолирани явления (фиг. 45). 
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Фиг. 45. Релативен функционално-пространствен модел на сградно интегрирана 
    соларна система 

Соларните системи като зарядни станции са обекти, изключително 

характерни, за урбанизираните територии. Тази принадлежност се 

дефинира от специфичното им функционално предназначение – 

зареждане на захранващите системи на устройства работещи с такъв вид 

енергия. Трябва ясно да се подчертае, че става дума за мобилни, 

преносими, устройства или стационарни обекти елементи на 

информаионно-комуникационото, утилитарното и естетическото 

изграждане на градската среда. В съответствие с това предназначение е 

и преобладаващата им форма – дефинирана геометрична. Разбира се 

възможно е да се наблюдават случаи, резултат на специфично 

архитектурно решение, на зарядна станция със свободна геометрична 
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форма, но това са инцидентни явления, без системно значение. 

Присъствието на зарядни станции в неурбанизирани територии, в 

сравнение с урбанизираните, е в такова съотношение, че те могат да се 

определят като само хипотетична или инцидентна локация (фиг. 46). 
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Фиг. 46. Релативен функционално-пространствен модел на соларна система – 
     зарядна станция 

Зарядните паркинги са другият вид зарядни соларни системи. Те 

придобиват все по-широко разпространение и значение, в съответствие с 

нарастващото използване на електрозадвижвани превозни средства. 

Техният спектър се разширява все повече – в наземния транспорт – 

велосипеди, мотопеди, мотори, автомобили и дори вече автобуси и 

товарни транспортни средства. Електрозадвижвани средства се явяват 

вече и във водо- и въздухоплаването. Всичко това определя ситуирането 

на зарядните паркинги на урбанизирани и неурбанизирани територии като 

еднакво значимо. Разположението им може да е както на сушата, така и 

във водата. За яснота на разграничението между зарядни станции и 

паркинги трябва да се изтъкне, че вторите служат за енергийно 

захранване на различни видове превозни средства, което предопределя и 
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значително по-големите им размери. В съответствие с предназначението 

им е и категорично преобладаващата, на всякакъв вид територия, 

конфигурация – дефинирана геометрична форма (фиг. 47). 
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Фиг. 47. Релативен функционално-пространствен модел на соларна система – 
     заряден паркинг 
 

Направеният, в този раздел, анализ е основен компонет сред 

факторите за оформяне на методически насоки за функционално-

пространствена оптимизация на СЕС, обект на следващата глава от 

научното изследване, както и систематизация целяща да подпомогне 

творческата интерпретация на архитектите в проектантския процес. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЕС 

Оптимизацията на соларните енергийни системи е комплексен 

интердисциплинарен процес, в който архитектите имат значителна, 

активна, роля. Намирането на най-доброто решение за функционално-

пространствената дислокация на СЕС е от съществено значение с оглед 

да се запази в максимална степен позитивният резултат, в екологичен 

план като съхранение на околната среда, от приложението на 

възобновяеми източници за производство на енергия. Изследването 

преминава през изясняване системния характер на оптимизационния 

процес и влиянието на отделните сътавни компоненти на тази структура, 

както и дефиниране на оптималните им пресечни зони. 

Необходимостта от методологична яснота от такъв характер също 

се обуславя и от почти пълното отсъствие на законова дефинираност на 

СЕС като функционално-площен вид. Те са третирани като строеж, по 

смисъла на ЗУТ, без никаква конкретизация предвид твърде 

специфичните им характеристики. 

4.1 Системна структура на оптимизацията 

Самият процес на функционално-пространствена оптимизация на 

соларните енергийни системи може да се дефинира като динамична 

система образувана от множество компоненти (подсистеми). Те се 

класифицират в две групи – константни и променливи съставящи. 

Правилният баланс на съставните компоненти на системата води до 

нейното оптимизирано решение. 

Сред константните съставящи като основни се открояват 

подсистемите: 

- мощност; 

- площ; 

- типологичен вид СЕС; 

- стойност; 

- екологично отражение върху околната среда. 

Изрично трябва да се подчертае, че определянето на тези 

съставни, на системата, подгрупи като константни не изключва 
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променливостта им в самите тях в рамките на подсистемната им същност. 

Константността им е само по отношение на състоянието им на 

компоненти на оптимизацията на СЕС, когато тя се анализира като 

система. 

Променливите съставни на разглежданата система представляват 

взаимовръзките между константните й компоненти. Променливостта им се 

състои в това, че в зависимост от конкретната насока на търсената 

оптимизация влиянието им в системата може да се увеличава или 

намалява до степен почти до отсъствие. Като основни променливи 

компоненти се открояват: 

- относителен дял на даден компонент в системата; 

- функционална организация на различните видове СЕС; 

- местоположение на СЕС. 

 

 
 
 
            константни съставящи 

            променливи съставящи 

фиг. 48. Системен модел на функционално-пространствената оптимизация 

Трябва ясно да се артикулира възможността на всяка една 

променлива съставяща да е в релативно взаимоотношение с всеки 
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константен компонент на системата в даден момент от процеса на 

оптимизация (фиг. 48). 

В настоящото изследване, в съответствие с неговата цел и 

насоченост, се разглеждат съставните компонети оказващи пряко или 

косвено влияние при архитектурната интерпретация на СЕС. Най-

съществено отражение в архитектурното решение оказват факторите 

площ, мощност, типологичен вид соларна система, както и 

взаимодействието им по отношение на тяхното пространствено 

местоположение. 

Площтта и мощността на една соларна система са в много тясна 

зависимост. Разбира се определянето на площта на всяка СЕС е 

обвързано с размерите на нейните компоненти, които варират в 

зависимост от конкретния типологичния вид. Трябва да се подчертае, че 

във всички видове СЕС фотоволтаичните модули като конфигурация 

доминират значително, като заемана площ, над всички останали 

компоненти, което ги прави определящи по отношение на този параметър. 

Участието на останалите компоненти е пренебрежимо малко. 

Размерите на фотоволтаичните модули, в зависимост от конкретен 

производител, варират в рамките на 1400-1800 / 900-1000 mm. За 

постигане на 1 kWp инсталирана мощност са необходими 4 - 5 модула. 

Площта необходима за ситуирането им е в зависимост от положението в 

простанството на плоскостта върху, която се разполагат. Когато 

повърхнината е под наклон (най-често скатен покрив), необходимата 

площ е около 8 m2, в зависимост от конкретния размер на използваните 

фотоволтаични модули. При хоризонтална повърхност – плосък покрив 

или теренно ситуиране, необходимата площ за разполагане на 

съответния брой фотоволтаични модули е около 12 m2. 

За осигуряване нуждите на едно домакинство от електроенергия е 

необходима инсталирана мощност между 3 и 5 kWp. Тя се постига от 12 

до 20 фотоволтаични модула, разположени на площ 20 - 40 m2. 

Цитираните показатели са усреднени, обобщени на база литературни 

източници. 

За промишлените предприятия е твърде относително да се 

дефинират конкретни мощности и площи на СЕС поради широките 
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граници на вариабилност на потреблението при различните обекти и 

производства. Все пак може да се посочи, че за постигане на най-малката 

необходима за едно предприятие инсталационна мощност от 30 kWp, 

според информация от проучената литература, е нужна площ между 200 и 

360 m2. 

Въпросът с използваните мерни единици за изразяване мощността 

на соларните модули и системи, макар и твърде специфичен технически, 

заслужава известен коментар поради разнообразните мерни единици 

употребявани в различните литературни източници. 

По-специално внимание заслужава единицата Wp (ват пик) или kWp 

(киловат пик), като по-малко позната и свързана конкретно със СЕС. Тя е 

абстрактна мерна единица изразяваща, по-скоро технически 

характеристики, в абсолютни стойности при идеални условия. Ват пик 

(Wp) или киловат пик (kWp) е мощността, която се отдава от 

фотоволтаиците, при така наречените STC – „стандартни тестови 

условия”. Тези условия са следните: 

- спектър на облъчването, отговарящ на слънчевия спектър, 

преминал през въздух с АМ = 1.5; 

- температура на клетките – 25 градуса по Целзий; 

- интензитет на облъчването – 1 000 W на m2. 

Показателят АМ (air mass) е мерна единица за дебелината на 

атмосферния слой, през която преминават слънчевите лъчи. Приема се, 

че 1 АМ имаме когато слънцето е перпендикулярно на земната 

повърхност. За „стандартните тестови условия” е избрана 1.5 дебелина, 

защото слънцето, в голяма част от времето, е под ъгъл на повърхността и 

неговите лъчи преминават през по-дебел слой въздух от 1 AM. Сутрин и 

вечер дебелината на въздушния слой, през който минават слънчевите 

лъчи, достига и даже надхвърля 10 АМ. 

В специализираната литература за обозначаване на мощността на 

соларни системи се използват равнозначно както единиците W, kW, така и 

Wp, kWp. В българските нормативни и законодателни документи свързани 

със соларната енергия се използват W, kW, но много от фирмите 
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работещи в тази област в България боравят с Wp, kWp при представяне 

на продуктите и дейността си. 

Прието е kWp да се привежда в kWh/г. (киловат час годишно) 

поради факта, че това е мерната единица за доставяната конвенционална 

електроенергия. За основа служи средният добив на енергия от 

фотоволтаици с инсталирана мощност 1 kWp, който за България е около 

1250 kWh/г. 

Компонентите като стойност, екологическо въздействие и др. 

съставни на оптимизационната система са твърде специфично присъщи 

на други научни области и поради тази причина в настоящия анализ с 

архитектурна насоченост са упоменати за пълнота на илюстрацията на 

цялостния процес. 

4.2 Пресечни зони на оптимизационните компоненти на СЕС 

Системата за оптимизация на соларните енергийни системи е 

твърде комплексна. Взаимодействието и връзките на отделните й 

съставни има множество вариации и решения. Дефинирането на 

пресечните зони на компонентите от системата е възможност за 

ориентация в тази сложна задача. 

Процесът протича през формулиране на пресечни критерии и 

съпоставка и сравнение на точките им на засичане и кръстосване. Най-

подходящ за такъв вид анализ е табличният вид на неговото представяне. 

От архитектурна гледна точка се формират следните пресечни 

критерии за обследване на соларните енергийни системи: 

- функционална специфика; 

- пространствена локация; 

- диапазон на мощността; 

- териториално отношение. 

Критерият функционална специфика обхваща типологичните 

видове СЕС, съобразно техните функционални особености, а именно: 

- микросоларни СЕС; 

- автономни СЕС; 

- мрежови СЕС; 

- зарядни инсталации. 
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Всички тези функционално-пространствени видове са анализирани 

подробно в предходните глави на настоящия труд (вж. т. 3.2.). 

Елементите обект на критерия пространствена локализация също 

са обследвани в предходни раздели (вж. т. 3.3.). Към тях спадат: 

- теренно ситуирани СЕС; 

- СЕС обвързани със сгради и съоръжения. 

Терминът теренно ситуирани обхваща както обектите разположени 

на земя, така и тези – на вода. Изрично трябва да се подчертае 

препоръката и стремежът, в световен аспект, при дислокацията на този 

тип функционални площи да се търси приоритетно усвояване на 

конверсни терени, т. е. вече оползотворени поземлени единици 

предвиждани за промяна на предназначението им. 

Пресечният критерий диапазон на мощността включва следните 

групи: 

- до 30 kW; 

- 30 - 200 kW; 

- над 200 kW. 

Това разделение се обуславя от няколко фактора. Първият е, че за 

соларни системи с мощност до 30 kW, според ЗУТ, издаването на 

разрешение за строеж е с облекчен режим и не се изисква технически 

проект. Също така мощността 30 kW се посочва като минимално 

необходимата за едно промишлено предприятие. Диапазонът 30 - 200 kW 

се определя от, формулираното в нормативната уредба в България, 

ограничение за присъединяване към електропреносната и 

електроразпределителната мрежа на соларни системи с мощност до 200 

kW, изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани 

територии. 

Критерият териториално отношение обхваща релативността на 

соларните енергийни системи с двата най-общи основни вида територии: 

- урбанизирана територия; 

- неурбанизирана територия. 

Възможните зони на съвместимо присъствие на формулираните и 

анализирани пресечни критерии са илюстрирани в таблица 2. 
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В таблицата е обследвано качественото ниво на съответните 

пресечни зони на оптимизационните компоненти на СЕС чрез следните 

сравнителни характеристики: 

- препоръчителни; 

- възможни; 

- инцидентни; 

- невъзможни. 

Като препоръчителни се определят тези зони, в които всички от 

формулираните пресечни критерии намират най-пълен отговор на 

поставяните от тях изисквания по отношение на един и същи 

функционален тип. При възможните пресечни зони не всички от тези 

изисквания са удовлетворени в еднаква степен за конкретно обследвания 

случай, но все пак функционалното покритие на всеки критерий е 

достатъчно застъпено. Необходимо е да се изясни, че инцидентността в 

посочените като такива зони може да е породена както от възможността 

за присъствие на даден функционален вид в нея, така и от вероятността 

за нейното съществуване. Запазването на еднаква градация при 

диапазона на мощността и за урбанизирани и за неурбанизирани 

територии е с оглед най-пълноценна оценъчна съпоставимост. 

Яснотата за системния характер на функционално-

пространствената оптимизация на СЕС, както и дефинирането и оценката 

на зоните на пресичане на съставните компоненти е от съществено 

значение за цялостното намиране на адекватен отговор на този въпрос. 

Систематизираното и графично нагледното представяне на цялата 

информация е предпоставка за подпомагане на творческия процес на 

архитекти, както и на проектанти и специалисти и от други технически и 

икономически области, при намиране на максимално възможното 

оптимално решение за функционално-пространствена интерпретация на 

соларните енергийни системи. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пораженията върху околната среда в резултат от съзнателните 

човешки дейности свързани със съвременния начин на живот и 

икономическа организация са проблеми от глобално значение. 

Ограничаването на вредите нанасяни от изгарянето на фосилни продукти 

е една от посоките за намаляване на щетите върху природата. Важен 

фактор в този процес е все по-широкото приложение на енергия от 

възобновяеми източници. 

Архитектите, като едни от основните участници в инвестиционното 

проектиране, а и предвид значимостта на цялостното им творчество при 

формиране на обществен мироглед, са много съществен фактор за 

намиране на максимално възможното оптимално решение за планиране и 

изграждане на всички енергопроизводствени системи от възобновяеми 

източници и в частност на соларните енергийни системи (СЕС), които са 

обект на настоящото научно изследване. 

Аналитичната част на дисертационния труд включва обследване на 

основните и най-разпространени източници на възобновяема енергия и 

изясняване влиянието им при формиране на енергодобивни системи и 

степента им на икономико-стопанска значимост. Пространно са проучени 

областите на приложение на слънчевата енергия, в съответствие с 

насоката на научното изследване. Направен е подробен анализ на 

практиките при изграждане на соларни енергийни системи в България и 

други страни. Обхванати са държави представителки и на петте 

континента 

 Въз основа на направения анализ в дисертационния труд, се 

очертават следните изводи: 

- основен източник на възобновяема енергия са слънце, вятър, 

геотермални процеси, вода и биомаса; 

- към настоящия момент най-широко разпространение намира 

добивът на енергия от вода, слънце и вятър; 

- слънчевата енергия намира приложение за електрозахранване, 

термообезпечаване и задвижване; 
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- електропроизводствените фотоволтаични системи, като 

функционално-пространствена организация, се оформят като 

самостоятелни системи, системи или елементи обвързани със 

сгради или съоръжения, зарядни инсталации; 

- соларните енергийни системи участват активно в оформянето на 

средата обект на архитектурна намеса; 

- местата за разположение на СЕС варират в широки граници, но 

ясно личи стремеж, в световен аспект, при дислоцирането им да се 

да се заемат в минимална степен обработваеми земеделски 

терени; 

- за разположение на СЕС се търси и усвояване на терени 

изчерпали вече предишното си предназначение; 

- терминологичното обозначаване на соларните енергийни 

системи, в рамките на еднакво тяхно проявление, в различните 

държави е многообразно (соларен завод, соларна централа, 

соларен парк, фотоволтаичен парк); 

- законодателната и нормативна база по отношение на СЕС, 

особено в България, е твърде слабо развита. 

Синтезната част на труда е насочена в две основни направления – 

детерминиране на соларните енергийни системи и създаване на 

методологична основа за функционално-пространствената им 

оптимизация. 

 Научно-изследователският процес протича през следните етапи: 

- създаване на типология на соларните енергийни системи; 

- формулиране на структурно-функционални модели на СЕС; 

- релативно обследване на пространствените характеристики на 

соларните енергийни системи; 

- изясняване на системния характер на функционално-

пространствената оптимизация на СЕС; 

- идентифициране на пресечните зони на компонентите от 

оптимизационната система на СЕС. 

С изпълнението на аналитичната и синтезна части на 

дисертационния труд, по мнение на автора, е постигната поставената цел 
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за създаване на теоретична основа за разработка на методически насоки 

за оптимизиране функционално-пространствената организация на 

производствени системи за фотоволтаична енергия чрез формулиране на 

приоритетни фактори влияещи при архитектурните решения за 

изграждане на СЕС и съпоставка на функционалните, пространствените и 

производствените им характеристики при различни варианти. Постигането 

на целта на научното изследване е в резултат на изпълнение на 

формулираните основни задачи като детерминиране на функционално-

пространствения обект соларни енергийни системи, систематизиране на 

принципите за изграждането им, изясняване на функционалните модели и 

пространствени характеристики на различните видове СЕС, както и 

предложение за методически насоки за оптимизация на планирането и 

изграждането на този функционално-пространствен вид. 

Авторът се надява, че с постигнатите обхват и цел на 

изследването, тезата, че при функционално-пространствената 

организация на СЕС трябва да се намери възможно най-подходящото, 

оптимално, за всеки конкретен случай, решение с оглед постигане на 

максимален всестранен резултат от приложението им, както и 

обосноваващите я подтези, са защитени достатъчно убедително. 

Приноси на дисертационния труд 

Приносните резултати на дисертационния труд се обобщават в три 

групи – научни, научно-приложни и приложни. 

 Научни приноси: 

- акцентиране значимостта на постигане на максимална 

оптимизация при функционално-пространственото решение на 

соларните енергийни системи; 

- систематизация на теоретичните познания за СЕС; 

- създаване на методологична основа за функционално-

пространствена оптимизация на соларните енергийни системи. 

 Научно-приложни приноси: 

- типологична класификация на СЕС; 
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- детерминиране на соларните енергийни системи чрез 

формулиране на структурно-функционалните им модели и 

релативно обследване на пространсвените им характеристики; 

- формулиране на методически насоки за оптимизация на 

функционално-пространственото решение на СЕС; 

- създаване на основа за по-нататъшно детайлизиране на 

изследването на функционално-пространствената оптимизация на 

соларните енергийни системи. 

 Приложни приноси: 

- дефиниране на системния характер на оптимизацията на СЕС и 

детерминиране на съставните й компоненти; 

- дефиниране на пресечни критерии за обследване на соларните 

енергийни системи от архитектурна гледна точка; 

- табличен израз на пресечните зони на комппонентите от 

системата за оптимизация на СЕС. 

Приложение на труда 

По мнение на автора резултатите от дисертационния труд могат да 

бъдат от полза за: 

- участниците в инвестиционното проектиране при постигане на 

максимално възможните оптимални функционално-пространствени 

решения на соларните енергийни системи; 

- учебния процес като предпоставка за цялостно изясняване на 

общотеоретично ниво проблематиката свързана със СЕС; 

- специалисти от различни стопански области при изследвания 

свързани с тяхната професионална конкретика; 

- теоретична и методологична основа за по-нататъшно 

задълбочаване и детайлизация в бъдещи научни разработки на 

проблематиката за функционално-пространствената оптимизация 

на соларните енергийни системи; 

- илюстрация в обществен план на значимостта и необходимостта 

от задълбочен и отговорен подход при интерпретацията на СЕС, с 

оглед постигане на максимално позитивен резултат от тяхното 

приложение. 
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Апробация 

Като резултат от изследванията в дисертационния труд са 

направени следните публикации: 

Москова, Г. „Архитектурни проблеми при приложението на 

соларните енергопроизводствени системи”, годишник на УАСГ 

Москова, Г. „Архитектурна типология на фотоволтаичните системи”, 

годишник на УАСГ 

В заключение заслужава още веднъж да се акцентира актуалността 

на проблематиката свързана със соларните енергийни системи и 

значителното присъствие и отговорност на архитектите при тяхната 

интерпретация. 
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