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SONNENKRAFT e вече на българския 
пазар. Има успешно изпълнени, както и 
текущи работни проекти. Какви са перс-
пективите на компанията в България?

България е една от последните държави в 
Европа, в които фирмата стъпва. Това означа-
ва, че тук ни чака много работа, положителна 
работа. Но това също зависи от желанието 
за субсидиране използването на соларната 
енергия, както и разработването на такива 
проекти. Тези субсидии трябва да дойдат или 
от Европа, или от държавата. Поради липса на 
съфинансиране, тук пазарът е все още малък. 

Вашите продукти са подходящи за 
частни и обществени сгради, търговски 
обекти,  индустриални сгради  и др. Какви 
са най-интересните обекти, които компа-
нията е изпълнила и върху които работи в 
момента в Европа?

Има много интересни проекти и аз ще 
спомена част от тях. Едното е стадион с нова 
конструкция, за 30 000 души – за Европейския 
шампионат по футбол през миналата годи-
на. Другият е ниско жилищно строителство 
в централен Лондон - модерни и достъпни 
жилищни сгради. Работим също върху много 
проекти за хотели. 

В различните държави има различна 
политика и законова уредба за енергий-
на ефективност и спестяване на енергия. 
Мислите ли, че употребата на соларна 
енергия зависи от закона и той може да 
бъде проблем?

Не толкова законовите мерки могат да 
бъдат проблем, колкото липсата на субсидии 
от официална институция. Това е ключов про-
блем и не е решен тук. В държавите, където 
има добре развити системи, може да се видят 
много положително разработки и проекти в 
посока зелена енергия и по-специално со-
ларна и термална енергия. 

Какви са отличителните качества на 

продуктите с марка SONNENKRAFT, какво 
ви прави лидери по качество на европей-
ския пазар?

Нашето лидерство на пазара се дължи не 
само на високото качество на продуктите и 
иновациите. Ние сме лидери по отношение на 
иновациите, но също на техническия надзор 
и поддръжката, особено когато говорим за 
комплексни и сложни инсталации и проекти-
рането на соларно-термални инсталации. Ние 
сме сред пионерите на соларно- термалните 
проекти в Европа, което означава, че имаме 
голям опит. Работим от 1993 г.  и винаги ще 
бъдем с една крачка напред по отношение на 
качеството и технологиите. Имаме вече се-
демнайсет години опит. Освен това се радва-
ме на одобрението на потребителите, които 
ползват продуктите с марка SONNENKRAFT. 

Нашето списание е насочено, как-
то към крайния потребител, така и към 
специалисти проектанти, инженери и 

архитекти. Какво трябва да знаят те за ка-
чеството и прилагането на системите на 
SONNENKRAFT?

Това са продукти, които са с особено вни-
мание към качеството, много сигурни систе-
ми, проектирани за дългосрочна употреба, 
защото когато става дума за пазар без спе-
циално предназначени за целта субсидии – в 
частния сектор това е голяма инвестиция за 
потребителя. Затова те трябва да са убедени, 
че могат да ползват системите много години, 
което не е така при системите с по-ниско ка-
чество. При тях цените са ниски и привличат 
потребителя, но по-късно се появяват про-
блеми и ако имате проблеми, не можете да си 
осигурите поддръжката. Това е много същест-
вен въпрос, ако решите да инвестирате в сис-
тема за соларна енергия в къщата си.

Зависи ли приложението на соларните 
системи  SONNENKRAFT от климата?

България е добро място за прилагането на 
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соларни системи и използването на соларна-
та енергия като цяло. Ако погледнем картата 
на Европа за слънцегреенето, има наистина 
съвсем малко места, които не са подходящи 
за такъв род системи – в Северна Финландия, 
например. Но въпреки това ние работим и в 
северни държави – в момента имаме проект 
с голяма инсталация за плувен басейн във 
Финландия. Засега имаме добро представи-
телство в гърция, в Румъния, в Унгария, както 
и в бивша Югославия, така че България досега 
беше бяло петно за нашата марка от гледна 
точка на пазара, а не поради климатичната 
карта. 

Вашите реализации в Румъния в как-
ви сгради са – жилищни или търговски и 
офис обекти?

И в двата бранда имаме изпълнени обек-
ти на хотели, болници, също и на черномор-
ския бряг, в Констанца, както и много частни 
къщи. 

Имате ли реализирани пасивни къщи 
в Европа?

Всъщност ние не участваме в реализа-

цията на пасивни къщи, като политика на 
компанията развиваме продукти за активна  
къща, което ще рече къща, която произвеж-
да повече енергия, отколкото потребява. При 
пасивната къща балансът между продукцията 
и употребата на енергия е около нула, а ак-
тивната къща произвежда повече енергия, 
отколкото има нужда. Такива къщи, които са 
концептуални за нашата фирма, има построе-
ни в Дания и в германия. При тях инсталации-
те представляват  комбинация на термопомпа 
със соларна енергия. 

Имате ли данни за това как работи, 
как функционира такава къща, след като 
е построена и е обитаема?

Да, ние имаме система за наблюдение 
чрез Интернет с модерни системи и данни-
те са показани и се актуализират на сайта на 
SONNENKRAFT за проекти в жилищни сгради. 
Разполагаме с дистанционен контрол, който 
проверява функциите на системата и отчита 
годишния разход на енергия. Освен това ние 
препоръчваме да се сключи договор за под-
дръжка с монтажника за ежегодна профилакти-
ка на инсталацията и нейното функциониране.  

Какви са качествата, които правят про-
дуктите на SONNENKRAFT забележителни 
и ги отличават от другите марки, които 
разработват продукти в същата област?

Както споменах, ние сме пионери в об-
ластта на съчетаването на термопомпа със 
слънчева енергия, освен това в технологично 
отношение сме лидери. Освен това предла-
гаме проектиране на системи по поръчка на 
клиента. Ние сме лидери в осигуряването на 
техническа поддръжка, което е много важно и 
се осигурява във всички клонове на фирмата 
по света. Ние установяваме контакт с местни 
фирми, които да поемат обслужването и под-
дръжката на инсталациите с наши продукти. 
Тук на пазара в България също ще осигуря-
ваме поддръжка, защото това е политика на 
фирмата. Ние имаме 1.7 млн км сумарна площ 
слънчеви батерии в цяла Европа. 

Имаме представителства в над 30 държа-
ви, реализирани обекти  в Северна Америка и 
Африка, но най-голям дял е в Европа. 

С нашите продукти до момента са спесте-
ни  1 500 000 тона емисии въглероден двуо-
кис. Всеки ден SONNENKRAFT спасява 25 млн. 
дървета. 

Системата „Комфорт плюс”на SONNENKRAFT бе монтирана за 
първи път в България на къща в Габрово. Тя позволява подпомагане 
на отоплението от слънчева енергия до 50%. Тази висока ефектив-
ност е постигната в една съвсем различна от досега познатите 
системи при соларните инсталации. Слънчевата енергия се разп-
ределя от основен процесор към различните точки на буферен съд 
1000 литра. Компютърът следи най-горната част да има винаги 
по-висока температура, заради битовата гореща вода. От две 
средни точки на буфера се взема енергия за два отоплителни кръга 
- подово отопление (нискотемпературно) и радиаторно (високо-
температурно). Eнергийно ефективни 
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