
Проект: “Изграждане на  

система за улично 

осветление с използване 

на слънчева енергия  

 в община Кайнарджа”  

 

 



     ПРОЕКТ :„Изграждане на система за 

улично осветление с използване на 

слънчева енергия в община Кайнарджа” 

– Договор №19/322/00451/20.12.2010 г..  

Обща сума-1 919 270,00 лв. 

 

 Община Кайнарджа е първата община в 

България със соларно улично 

осветление. 

 

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

                    

                      Мярка 322   

                       на ПРСР 



Обсъждане с екипа  на общ. Кайнарджа и за 

възможностите за финансиране  

 

 



Срещи с хората от селата на общ. Кайнарджа и 

обществено обсъждане на възможностите за 

финансиране  

 

 

 



Сформираха се екипи в 

различните етапи на проекта 

 

 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“ 

        Период на строителство и 

реализация  март 2012 – май 

2013 година.  



„Изграждане на система за   улично осветление 

с използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“ – мярка 322 на ПРСР 

   Сега уличното осветление в 

община Кайнарджа изглежда така: 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“ 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“ 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“-мярка 322 на ПРСР 

                    Включването става 

автоматично с помощта на 

светодиоди, в зависимост от 

това кога е настъпило 

здрачаването в съответния 

ден. 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“-мярка 322 на ПРСР 

                    През цялата тъмна 

част от денонощието улиците са 

осветени и обстановката е 

спокойна. 



„Изграждане на система за улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа“-мярка 322 на ПРСР 

                               Община Кайнарджа 

предоставя иновативната услуга – 

соларно улично осветление към 

населението на 9 села.Общият брой 

на соларните модули е 486, 

разположени на 59 улици. 

Ползващите услугата са близо 5000 

човека. 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

     Соларните  

модули са 

разположени 

по посока 

център и в  

периферията- 

в близост до 

различни 

обществени 

сгради и 

обекти: 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

По протежение на главен път Русе -Варна 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

В посока читалищата, 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

край къщите на хората, 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

Пред домовете на голяма част от населението. 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

В близост до храмовете,  



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

По посока на училища и детски градини, 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

По много, много улици във всички села. 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

В посока произв. предприятия и складове,   



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

В посока паркове и места за отдих, 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

От всички посоки на парк “Истор. чешма” 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

       От към главния вход на парк “Истор. чешма”, 

 



„Екопътека и Туристически посетителски център в 

защитена зона “Историческа чешма””, реализиран  

по мярка 313 на ПРСР 



„Екопътека и Туристически посетителски център в 

защитена зона “Историческа чешма”” , реализиран 

по мярка 313 на ПРСР 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 

от всички посоки към екопътеката в парка, 



„Изграждане на система за  улично осветление с 

използване на слънчева енергия в община 

Кайнарджа““-мярка 322 на ПРСР 



„Екопътека и Туристически посетителски център в 

защитена зона “Историческа чешма““- 

мярка 313 на ПРСР 

 и се стига до Туристическия посет. център. 



 

БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

 

ЗА КОНТАКТИ:             ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 
КМЕТ : ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ      –     0885 92 18 18 

Ул.”Дим. Дончев” №2  

Тел:/факс: +359 86 79 8461 

E-mail: kain_s@abv.bg 

Главен експерт “Икономическо развитие, международни програми и 
сътрудничество”- 

    инж. Бонка Стоянова  Йорданова – 0885 92 19 17 

  E-mail:    bonka.jordanova@mail.bg 

 

 

mailto:kain_s@abv.bg

