Монтират енергоспестяващо улично осветление в 22
зони на Бургас
Четвъртък, 18 Февруари 2021

Бургас прави още една важна стъпка в реализирането на своята политика за прилагане на енергийна
ефективност.
Модернизация на уличното осветление ще бъде направена в много райони на морския град през тази
година, след като разработеният от Община Бургас проект за тази цел бе одобрен за финансиране по
Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
С реализирането на проекта ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Реновирани ще бъдат
табла за управление и стълбове в 22 зони, включващи главните пътни артерии на Бургас. Ще се
инсталират 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки. Предстои извършването на частична
актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по булевард
„Демокрация“.
Внедряването на енергийноефективно осветление ще допринесе за намаляване на вредните емисии
въглероден диоксид. Ще се намали консумацията на енергия, което ще допринесе за спестяване на
финансови ресурси. Ниският разход за електроенергия от друга страна ще повлияе и за подобряване
качеството на въздуха. По-качественото осветление ще повиши безопасността на уличния трафик и
сигурността на гражданите.
Подмяната на осветлението ще спомогне да бъдат спестени емисии на въглероден диоксид в размер на
1328,66 tCO2/г.; намалена консумация на енергия - 1 123 038 kWh/г.; спестени финансови средства на
обща стойност 197 048,25 лева годишно.

Ето зоните, в които ще бъде подменено уличното осветление:

1. Бул. „Тракия“;
2. Бул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Транспортна“ до бул. „Никола Петков“;
3. Ул. „Янко Комитов“;
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4. Ул. „Проф. Яким Якимов“;
5. Ул. „Лазар Маджаров“;
6. Бул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Демокрация“ до бул. „Сан Стефано“;
7. Ул. „Одрин“;
8. Бул. „Княгиня Мария Луиза“;
9. Ул. „Фердинандова“ – от ул. “Уилям Гладстон“ до начало на ул. „Индустриална“;
10. Ул. „Христо Ботев“;
11. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“;
12. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;
13. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Демокрация“;
14. Бул. „Демокрация“ – от ул. „Цар Симеон I“ до бул. „24-ти черноморски пехотен полк“;
15. Бул. „Булаир“;
16. Ул. „Цар Симеон I”;
17. Бул. Стефан Стамболов“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Гурко“;
18. Ул. „Константин Величков“;
19. Бул. „Демокрация“ от бул. „24-ти черноморски пехотен полк“ до ул. „Дунав”;
20. Бул. „Тодор Александров“ от ул. „Спортна“ до бул. „Захари Стоянов“;
21. Ул. „Индустриална“;
22. Ул. „Чаталджа“.
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