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Въведение

Лятното часово време вече има над двувековна история, свързана с 
противоречия - от безусловното възприемане, през сдържаната трезва и 
обективна оценка, до пълното отрицание. Първоначално е мотивирано с 
по-доброто използване на дневната естествена светлина през светлата 
част от денонощието, а по-късно - с реализирането на икономия на елек-
трическа енергия. Сега – като разширено и алтернативно мотивиране – 
като фактор за качеството на живота.

При тази система часово време официалното време се измества 
обикновено с един час напред от стандартното време през пролетните 
и летните месеци. Преди години, когато не е имало електрическо ос-
ветление и даже часовникът е бил рядкост, хората са се придържали 
при организацията на своята дейност към началото и края на светлата 
част от денонощието, т.е. по местното слънчево време на местоживе-
ене. Не е масова практика, но и сега при въвеждане на лятно часово 
време фирми и организации не преместват началото и края на работ-
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ното време. Има ексцентрици, които не преместват стрелките на ча-
совниците, и доколкото може, запазват през цялата година собстве-
ната организация на времето през денонощието. За отбелязване е, че 
има часовници дори на обществени сгради, които не се пренастройват 
през годината – поради небрежност и неглижиране на официалната 
часова система.

В България се прилага от около 40 години, като оттогава стои на вни-
манието на националната академична и професионална общност.

Обществена консултация на Европейската комисия относно разпо-
редбите за лятното часово време, възложена на комисаря по транспорта, 
е проведена от 4 юли до 16 август 2018 г. Получени са 4,6 милиона отго-
вори от 28-те държави-членки на Европейския съюз, т.е. има активност 
около 0.9 %. За отмяна на двойната система часово време са били 84 % 
от участниците в консултацията. В тази обществена консултация учас-
тието на България е символично - на 0.18 % от населението, като и тук 
също 84 % от далите отговор са били за отмяната на двойната система 
часово време. 

Министерство на енергетиката, което отговаря за изготвянето на 
българската позиция по въпроса, проведе собствено проучване през пе-
риода от 20 септември до 11 октомври 2018 г. Участвали са 17318 лица 
(0.246 % от населението на Република България, към 31 декември 2017 
г.). Според допитването, от далите мнение 51 % са лятното часово време, 
а 38 % са за зимното часово време.

В двете допитвания, инициирани от вицепремиера г-н Томислав Дон-
чев са участвали над 1700 души, като в двете социални мрежи (Facebook 
и Twitter) са получени близки мнения – 78-80 % са се обявили против двой-
ното време.

Национално проучване е проведено от “Екзакта Рисърч Груп” през 
периода от 28 септември до 5 октомври 2018 г. Интервюирани са по 
домовете 1000 пълнолетни лица в 125 гнезда в 92 населени пунктове 
в България. 48 % от анкетираните са за постоянно придържане към 
зимното време, 33 % са са лятното време; 18 % нямат категорично 
мнение.

В допитването в сайта на вестник ”24 часа” са участвали 3051 актив-
ни граждани, като 48 % от анкетираните са за зимното време, а 33 % са 
за лятното време. 

Заявени са мнения по отношение на двойното часово време от ми-
нистерствата на: здравеопазването; труда и социалната политика; ико-
номиката; транспорта и информационните технологии и съобщенията; 
енергетиката, образованието и науката. Не са представени конкретни 
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данни за вредни последствия върху здравето и за повишен транспор-
тен травматизъм. Министерството на енергетиката констатира тен-
денция на постепенно линейно намаление на влиянието на лятното 
часово време.

Европа върви към отпадане на двойното часово време.

Изложение

Организация на системите часово време

• Времето на „Слънчевия часовник“
Исторически хората са настройвали организацията на своите дейнос-

ти според разположението на светлата и тъмната части от денонощието 
през годината. Прилагали са т.нар. „Слънчев часовник“, като по него се 
е установявало местното слънчево време на съответния пункт. Това е 
било по времето, когато едва ли хората са се замисляли за това, че в друг 
географски пункт слънчевото време е различно. Всъщност това е, според 
съвременната терминология, „Местно (локално) слънчево време“ (LMT - 
Local Mean Solar Time). Всеки географски пункт по света има собствено 
местно слънчево време. 

• Времето на механичните часовници
След появата на механичните часовници и почти до края на 19 век 

в области и държави по света са прилагани собствени системи часово 
време. Това безусловно е създавало неудобства, особено при установяне 
на последователността във времето на различни събития на различни 
места. По времето на Великите географски открития точността на меха-
ничните часовници е позволявала точното местоположение на корабите 
по височината на Слънцето.

• Поясното време
През 1878 г. Санфорд Флеминг предлага рапределението на земното 

кълбо на 24 часови пояси (зони). Всеки пояс има централен меридиан. 
Централните меридиани са разположени в интервал от по 150 географ-
ска дължина (в последователност във времеви измерител - по 1h един от 
друг). Нулев е Гринуичкият меридиан (географска дължина 00), по който 
се задава т. нар. „Средно Гринуичко време“ (GMT - Greenwich Mean Time). 
Номерацията на часовите пояси е от 0 до 23 (изразено в часове - от запад 
на изток).

Съгласно международния стандарт ISO 8601 (актуален БДС ISO 
8601-1:2019) часовите пояси (зони) се означават с тяхното позиционира-
не спрямо „Координирано универсално време“ (UTC - Coordinated universal 
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time). Това наименование се прилага вместо „Средно Гринуичко време“, 
защото е недопустимо използването на географско понятие в междуна-
роден стандарт. В документите на Европейския съюз изчисляването на 
стандартното време в различните часови пояси е по „Координирано уни-
версално време“ (UTC).

Европейските държави са разположени в три часови пояси (от общо 
24 часови пояси):

• Западноевропейско време (Western Europe Time: UTC = GMT);
• Централноевропейско време(Central Europe Time: UTC = GMT + 1);
• Източноевропейско време(Eastern Europe Time: UTC = GMT + 2).
България е разположена в пояса на Източноевропейското време. Со-

фия има географски координати: 42° 41’ 57” северна ширина (42.69917 N); 
23° 19’ 21” източна дължина (23.32250 E)

• Лятното часово време (Daylight Saving Time)
Прилагането на лятно часово време е предложено през 1784 г. от 

Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin) с цел по-добро използване на 
дневната естествена светлина. Франклин е първият посланик на САЩ 
във Франция и там, с известна доза шега, е предложил лятното време, 
за да прикани парижаните да стават по-рано от сън сутрин (по-близо до 
началото на светлата част от денонощието) и по-рано да си лягат вечер 
[1]. Безспорен ерудит, Франклин изповядва общочовешките ценности: 
свободата, брака, пестеливостта, образованието, упоритата работа, 
борбата срещу авторитаризма. Бил е виден масон. Издател е на вестни-
ци и книги, един от авторите е на Конституцията на САЩ, създател е на 
първата обществена библиотека в САЩ, основател е на американската 
полиция, изобретател е на мълниеприемника (гръмоотвода), създава 
първата застрахователна компания в САЩ, създател е на Министер-
ство на пощите на САЩ, става президент на Обществото за премахване 
на робството. 

Много по-късно – през 1907 година - англичанинът Уйлям Уйлет 
(William Willett) разработва обстоятелствено въпроса в памфлета си 
„Пилеенето на дневна светлина” [2]. Няколко години предложението 
му е било отхвърляно от Британския парламент. Разработката на Уи-
лет е била възприета най-напред в Германия по време на Първата 
световна война за търсене на възможности за икономия на енергия 
(периода 30.04 - 01.10.1916 г.). Уйлет не доживява въвеждането на 
лятното часово време във Великобритания (21.05 - 01.10.1916 г.). По 
време на Втората световна война във Великобритания, с цел иконо-
мия на енергия, правителството въвежда двойно лятно часово време 
(BDST - British Double Summertime), като часовниците се премествани 

http://wwp.westerneuropeantime.eu
http://wwp.centraleuropeantime.eu/
http://wwp.easterneuropeantime.eu


71

с един час напред спрямо Гринуичкото време през зимата и с два часа 
напред през лятото.

• Декретното време
Декретното време е въведено в СССР през 1930 г. Изпреварва с 

3 часа Гринуичкото време. От 1981 г. редовно от март до септември, 
понякога и до октомври е въвеждано лятно часово време. Още при въ-
веждането на декретното време е имало специалисти в областта на 
енергетиката, които са имали куража да оспорят целесъобразността на 
тази мярка [20]. Декретното време е било отменено през 31.03.1991 до 
19.01.1992 г., след това има връщане в пояса на източноевропейското 
време, но след една година е въведено отново (за някои губернии е 
направено изключение). Бивши съветски републики са се отказали от 
декретното време. Сред тях са прибалтийските държави, Украйна, Мол-
дова, Азербайджан и Грузия. Следва да се отбележи, че независимо от 
съмнителния енергиен ефект, с декретното време е въведена единна 
часова система за управление на държавните дейности в европейската 
част на тогавашния СССР.

• Системите часово време днес
Лятното часово време почти не се използва в тропическите области, 

където сезонните разлики в продължителността на деня са относително 
малки. В някои страни се използва обратно изместване на времето през 
зимните месеци.

В международен план, лятно часово време се въвежда в около 60 
страни, включително в Северна Америка и Океания. В САЩ през пе-
риода 2005…2007 г. лятното часово време се прилага от втората неделя 
на март до първата неделя на ноември (преди това периодът е бил от 
първата неделя на април до последната неделя на октомври). Отчита се 
минимално реализирана икономия на електрическа енергия от 1 %. Пора-
ди оспорваната икономия на енергия, в САЩ има частични изключения, 
като не навсякъде се прилага лятното часово време.

Въпреки спорния ефект от лятното часово време, то продължава 
да се използва в много държави и до днес, ноима и голям брой държа-
ви се отказват от него. Така например лятното време не се въвежда 
в Япония, Китай (от 1991 г.) и още 153 държави. В Европа единствено 
Исландия се придържа твърдо към стандартното време през цялата 
година. 

От 26 октомври 2014 г. Русия преминава само на зимно време, без 
по-нататъшна сезонна промяна на часовото време.

В Република Турция лятното часово време е въведено преди това да 
стане у нас, но там сега, с уважение към университетската експертиза, се 



72

запазва лятното часово време през цялата година. От 2016 г. се прилага 
целогодишно единно „Турско време“ (Turkish Time (TRT)), което е с 3 h 
изпреварване спрямо координираното универсално време (UTC). 

Съвременните действия, свързани с прилагане на лятно часово вре-
ме в европейските държави, започват през 70-те години на миналия век: 
Италия (1966 г.), Гърция (1971 г.), Обединеното кралство и Ирландия 
(1072 г.), Испания (1974 г.), Франция (1976 г. – посочила като цел ико-
номия на енергия). През периода 1976-1981 г. десет държави-членки на 
Европейския съюз се споразумяват за въвеждане на лятно часово време, 
най-вече за хармонизиране със съседните страни.

От 2001 г. европейските държави въвеждат лятно часово време 
съгласно нормите в Директива 2000/84 / ЕО 2. Прилагат двойно време, 
съобразено с часовия пояс, в който се намират. Предвиждат се съгласу-
вани трайни решения за системата часово време на държавите-членки 
на Европейския съюз. Така ще се избягнат бъдещи неразбирателства и 
необходимост от нови коригиращи действия. 

лятното часово време в българия

В България контраадмирал Дичо Узунов е предлагал въвеждане на 
лятното часово време, но неговите съображения са били свързани основ-
но с търсене на възможности за подобряване на работоспособността на 
корабните екипажи. 

В България за пръв път се въвежда лятно часово време през периода 
01.04…30.09.1979 г. Това става с Решение на Бюрото на Министерския 
съвет от януари 1979 година, като се е планирало намаление на нато-
варването на електроенергийната система с около 300 MW (планирана 
годишна икономия на електрическа енергия около 50.106. kWh).

Лятното часово време започва в 03:00 h в последната неделя на ме-
сец март и продължава до 04:00 h в последната неделя на месец октом-
ври, когато часовниците се връщат с 1 h назад. Тази мярка е съобразена 
с възприемането за целия Европейски съюз на едни и същи дати на въ-
веждане на лятно часово време. 

Още преди официалното въвеждане на лятното часово време в Бъл-
гария в Русенския университет (тогава ВИММЕСС) започва изследова-
телска работа, свързана с оценка на ефективността от въвеждането на 
лятно часово време . През 1984 г. са публикувани резултати от оценката 
на ефективността от въвеждане на лятно часово време, като е предста-
вено несъответствието между планираните и действителните резултати 
от тази мярка [4,5]. За двусменни и трисменни производства е оценено 
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преразпределението на годишната използваемост на изкуственото ос-
ветление в два случая: целогодишно прилагане на стандартното поясно 
време; прилагане на поясно и лятно време съгласно възприетата прак-
тика. Анализът е направен по усреднени месечни криви на изменение на 
дневната естествена осветеност за градовете Русе и Благоевград - по 
местното време на съответния географски пункт, а не по официалното 
време. Установено е, че при тогавашните тарифни условия, се получава 
известно преразпределение (увеличение/намаление) на годишната из-
ползваемост по тарифните зони. Използването на върхова електрическа 
енергия се увеличава малко за сметка на намаляването на дневната и 
малко на нощната енергия.

На 18 април 2013 г. в София се проведе Национално съвещание „Лят-
ното часово време – различни гледни точки”. То беше съорганизирано 
от Научно-техническия съюз на енергетиците в България и Русенския 
университет „Ангел Кънчев”. Тематиката обхвана общ преглед и енер-
гийно-икономически, психо-физиологични и други аспекти на лятното 
часово време, като становища бяха представени от енергетици, медици, 
психолози и специалисти от други специалности. Бяха приети препоръки 
за формиране на обоснована националноотговорна позиция за целесъ-
образността от въвеждането на лятно часово време: предоставяне на 
компетентните институции на данни за използваемостта на изкуственото 
осветление при целогодишно приложение на единна скала на часовото 
време; провеждане на допълнителни изследвания на енергийните пока-
затели и на психо-физиологичните последствия при двете системи ча-
сово време; преценка доколкото въвеждането на лятно часово време е 
елемент на качеството на живота.

анкетно проучване 

Анкетното проучване е проведено с цел получаване на експертна 
оценка за целесъобразността от въвеждане на лятно часово време в 
Република България [14,16]. Анкетата е доброволна и анонимна, като до-
броволността е предполагала да се отговори на всички или на част от 
въпросите по лична преценка на анкетирания.

Въпросният лист съдържа 22 въпроси и подвъпроси. Попълнен и 
представен е от 20 анкетирани лица – всички с висше образование. Те 
имат собствени дългогодишни наблюдения от въвеждането на лятното 
часово време (средно от 20.19 години). 

Структурата на анкетираните, според областта и специалността, е:
• Технически науки – 14 анкетирани (в т. ч. специалности: „Електри-
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чески мрежи и системи – 1; „Електроснабдяване и електрообзавеждане” 
- 5; „Индустриален мениджмънт” – 1; „Компютърни системи” – 1; „Инфор-
мационни технологии” – 1; „Електроенергетика” – 3; „Химични технологии” 
– 1);

• Светлинен дизайн – 1 анкетиран;
• Медицина (психиатрия) – 1 анкетиран;
• Хуманитарни науки – 2 анкетирани;
• Икономика - 2 анкетирани (в т.ч. специалности: „Маркетинг” – 1; 

„Организация и управление” – 1).
По-долу се дават някои данни от анкетното проучване:
• Фактори, свързани с въвеждането на лятно часово време (диагра-

ма на фиг. 1).
Факторите, свързани с въвеждането на лятно часово време, са 

оценени с тяхното тегло (в %), отнесено към цялото факторно прос-
транство (общо 100 %). Анкетираните оценяват като най-важен фактор 
смущенията на денонощния ритъм (31.87 %). Икономията на електриче-
ска енергия се оценява с тегло с близка стойност (29.68 %), а по-ниска 
е оценката на лятното часово време като фактор на качеството на жи-
вота (19.44 %). 

Фиг. 1. Фактори, свързани с въвеждането на лятно часово време. Теглова 
оценка (в %), отнесена към цялото факторно пространство (общо 100 %).
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• Има ли смисъл да се преразгледа необходимостта от въвеждане на 
лятното часово време. Отговори: „да” и „по-скоро да” – 90.00 % от анкети-
раните (диаграма на фиг. 2).

Фиг.2. Необходимост от въвеждане на лятно часово време. В %, от общия 
брой анкетирани лица (общо 100 %).

• Запазване на досегашната нормативно установена практика на въ-
веждане на лятно часово време през част от годината. Отговори: „не” и 
„по-скоро не” – 78.95 % от анкетираните.

• Прекратяване на въвеждането на лятно часово време по начина, 
нормативно установен в момента (т.е. да се работи през цялата годи-
на само по стандартното поясно време). Отговори: „да” и „по-скоро да” 
– 84.21 % от анкетираните.

• Прилагане през цялата година на часово време, изпреварващо с 
един час стандартното поясно време. Поляризация на отговорите: „да” и 
„по-скоро да” – 38.89 % ; „не” и „по-скоро не” – 61.11 % от анкетираните.

• Решаването на въпроса да бъде вътрешна работа на Република 
България. Отговори: „да” и „по-скоро да” – 88.88 % от анкетираните.

• Приемане на практиката, прилагана от страните - членки на Евро-
пейския съюз. Поляризация на отговорите: „да” и „по-скоро да” – 52.94 % 
; „не” и „по-скоро не” – 47.06 % от анкетираните

Позициониране на българия в часовия пояс

Република България, практически като цяло, се намира в западната 
половина от часовия пояс на Източноевропейското време, със съответ-
ното официално часово време. Управлението на дейностите в страна-
та (напр. државни дейности, работно време, програми на електронните 
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медии, транспортни разписания и т.н.) става по официалното време. В 
западната част от пояса (в която се намира Република България) светла-
та част от денонощието се използва по-добре, в сравнение с източната. 
В западната част от пояса би следвало да се очаква реализирането на 
по-голяма икономия на електрическа енергия за осветление при въвеж-
дането на лятно часово време – в сравнение на източната част от пояса. 
На диаграмата на фиг. 3 е дадена разликата Δt , h - между местното и 
поясното време на съответни пунктове в България [6,7,17,18]. Разликата 
между местното слънчево време и поясното време за София е 27.8 мin (в 
относителни единици).

Фиг. 3. Разлика между местното и поясното време на характерни пунктове 
в България Означения: 1 – София; 2 – Русе; 3 – Варна; 4 –Благоевград; 5 - 
Крайна точка Изток (нос Шабла); 6 – Крайна точка Запад (сверозападно от 

връх Китка)

Специфика на електропотреблението в системите часово време

Използваемостта на изкуственото осветление зависи от режима на 
работното време (начало и край на работното време) и от локацията на 
географския пункт. 

Зависимостта на различните отрасли, дейности и процеси от систе-
мата часово време на използване на дневната естествена светлина е, 
както следва [8,15]:

Потребители на електрическа енергия за битови нужди.

За задоволяване на характерните битови нужди (приготвяне на 
храна, пране, използване на телевизор и радио, други дейности в до-
макинството) се използва количество електрическа енергия, съответ-
стващо на прилаганите битови електрифицирани технически средства 
и технологии и задоволяваните културни потребности. Това количество 
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зависи от качеството на живота, което може да си позволи съответ-
ният потребител в своето домакинство и е независещо от системата 
на часовото време. Изключение прави осветлението, чиито моменти на 
включване и изключване могат да попаднат както в светлата, така и в 
тъмната част от денонощието, в зависимост от системата на часовото 
време и възприетата битова схема на разпределение на времето за до-
макинска работа, отдих и сън.

Външно изкуствено осветление (в т.ч. улично осветление, архите-
ктурно-художествено осветление и др.)

Използваемостта и разходът на електрическа енергия за външно из-
куствено осветление практически не се променят при въвеждане лятно 
часово време, защото неговите моменти на включване и изключване и 
съответната продължителност на включване не зависят от системата на 
часовото време. 

Следва да се отчете т. нар. “Граждански полумрак”, който опреде-
ля възможността външното изкуствено осветление да изключи преди 
изгрева и включи след залеза на Слънцето. Краят на „Гражданския по-
лумрак” настъпва, когато започва затрудняване на човешките дейности, 
изискващи естествено осветление. Продължава до достигане на центъра 
на слънчевия диск на 6° под хоризонта. За условията на България граж-
данският полумрак е с продължителност около 0.5 h.

Двусменни предприятия 

В двусменните предприятия, работещи обикновено през времето от 
05 до 22 h, началото на работното време (почти винаги) и краят му (ви-
наги) попадат в тъмната част от денонощието и също системата на ча-
совото време практически не влияе на използваемостта на изкуственото 
осветление.

Трисменни предприятия

В предприятията с трисменен режим на работа, използващи изцяло 
тъмната и светлата части от денонощието, използваемостта на изкустве-
ното осветление не зависи от системата часово време, доколкото освет-
лението се включва и изключва при необходимост, когато осветеността 
от дневното естествено осветление се понижи под нормената за изкуст-
веното осветление, при т. нар. критична естествено осветеност
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Помещения без осветителни отвори за дневно естествено осветление

В помещения без осветителни отвори за дневно естествено осветле-
ние (наричани още „безпрозоречни помещиния“) въпросът за използване-
то на дневното естествено осветление не стои. При това е характерно, 
че поради горещините през лятото се използват масово слънцезащитни 
устройства (от съвременни щори и други подобни, до най-простите за-
веси и даже облепяне на стъклата с хартия), при което в помещения с 
прозорци изкуственото осветление е включено през цялото времетраене 
на работното време. 

Национално и отраслово електропотребление за осветление

Общо годишно електропотребление за осветление в Република Бъл-
гария е 14.03 % от общото национално електропотребление) или 5550.127. 
106 МWh/година. 

Електрическият товар на осветлението в България е, както следва:
• Средногодишен електрически товар на осветлението в България – 

през тъмната част от денонощието (4306 h/година) - 1288.929 МW;
• Средногодишен електрически товар на уличното осветление в Бъл-

гария (през тъмната част от денонощието) - 149.129 МW;
• Средногодишен електрически товар на архитектурно-художестве-

ното осветление в България (през тъмната част от денонощието - 25.005 
МW.

Относителния дял на електропотреблението за осветление по отра-
сли е представен на диаграмата на фиг. 4. 

Фиг. 4. Относителен дял на електропотреблението за осветление по отра-
сли. Означения: индустрия; 2 – земеделие и животновъдство; 3 – жилищни 
сгради; 4 – обществени сгради; 5 – улично осветление; 6 – архитектурно-ху-

дожедствено осветление; 7 – минно-геоложки дейности; 8 – други.
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При мотивирането на целесъобразността от въвеждане на лятното 
часово време през далечните години - преди 1979 година – е заложено 
абсолютно нереално намаление на електрическия товар на осветлението 
в България от 300 МW.

Енергийно-икономически показатели на изкуственото осветление в 
условията на Република българия

Основните енергийно-икономически показатели на изкуственото ос-
ветление са:

• годишна използваемост на изкуственото осветление Т, h/година;
• среднопретеглена (средногодишна цена) цена на електрическата 

енергия за осветление bср, лв./kWh.
В досегашната практика за енергийно-икономическа оценка и при 

енергийните обследвания на осветителните уредби се прилагат показа-
тели, които не отчитат критичната външна естествена осветеност (Екр

, lx) 
на помещенията. Тя обвързва взаимно нормите за естествено и изкуст-
вено осветление с оглед осигуряване на проектните количествени пока-
затели на осветлението в помещенията през светлата и тъмна част от 
денонощието. Критична е тази външна естествена осветеност, при която 
естествената осветеност вътре в помещението става равна на проектна-
та осветеност за изкуствено осветление:

Е
кр

 = (Е
н
 /е). 100, 

където Е
н
 е проектната средна осветеност за изкуствено осветление 

в помещението, lx; e - коефициентът на естествено осветление (КЕО), %.
Ако изкуственото осветление се използва само когато външната ес-

тествена осветеност се понижи под критичната й стойност, осветителна-
та уредба ще работи минимално време и с минимални електроенергий-
ни разходи за осветление. В досегашната светлотехническа практика е 
възприето приложението на единна стойност на критичната естествена 
осветеност от 5 klx. Тази еталонна стойност е определена на базата на 
икономическото съотношение между естественото и изкуственото освет-
ление, като не се отчита фактът, че различните помещения имат различ-
на стойност на критичната естествена осветеност. Така за всички видове 
зрителна работа (и съответно проектна осветеност) се прилага една и 
съща годишна използваемост на изкуственото осветление, което е удоб-
но за прилагане, но води до некоректна оценка на енергийните разходи и 
на ефективността на осветителни уредби. Следователно, енергийно-ико-
номическите показатели на изкуственото осветление трябва да се опре-
делят във фунция от критичната осветеност, т.е. Т = f(Eкр

); b
ср

 = f(E
кр

).
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България е разположена в тесни географски граници. Възприето е 
оценката на светлинния климат да бъде по показателя количество днев-
но естествено осветление, klx.h (килолукс.час). Това количество се оп-
ределя за светлата част от денонощието – за часовете от сутринта до 
вечерта, когато дневната естествена осветеност, съответно надхвърли 
или достигне нулева стойност. На картовата визуализация на фиг. 5 е 
представено различието на годишното количество дневно естествено ос-
ветление в географски пунктове в България – по относителни стойности 
спрямо базови пунктове Русе и София.

Фиг. 5. Относително годишно количество дневно естествено осветление в 
географски пунктове в България В числител: за базов пункт Русе. В знаме-

нате: за базов пункт София.

Метод за оценка на използваемостта на изкуственото осветление

Методът за оценка на използваемостта на изкуственото осветление 
се основава на приложение на усреднени месечни криви на изменение 
на дневната естествена осветеност, съгласно фиг. 6 [4]. Разработени са 
математически модели на изменението на дневната естествена освете-
ност през месеците от годината, на представителни географски пунктове 
в България [7]. Моментите на включване (сутрин) и на изключване (ве-
чер) на осветлението се установяват в зависимост от стойността на кри-
тичната естествена осветеност Eкр

 , Іх на помещението. Съобразява се 
действието на трите скали на часовото време [10,11,12,13]:
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• скала на местното слънчево време, зависеща от географската дъл-
жина на съответния пункт (отговаряща на конкретните светлинни усло-
вия на пункта);

• официална национална скала на стандартното поясно време (нари-
чано и астрономическо време), съответстваща на режима на управление 
на всички дейности в производствената, обслужващата и обществената 
сфери. Тя е елемент на световната система от 24-часови пояси на ча-
совото време. Република България е разположена във 2-ри часов пояс 
(Източноевропейско време);

• официална лятното часово време, въвеждано съгласно норматив-
но установената практика.

Фиг. 6. Използваемост на изкуственото осветление по усреднени месечни 
криви на изменение на дневната естествена осветеност Скали: Местно 

време; Поясно време (І-ІІІ; ХІ-ХІІ); Лятно време (ІV-Х); Поясно време (ІV-Х).
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Изменението на стойностите на годишната използваемост на изкуст-
веното осветление при двете системи часово време (при въвеждане на 
лятно часово време, в сравнение със случая на прилагане на поясно вре-
ме) се пресмята по формулата [4,10]:

∆Т = Тлятно - Т поясно,
където: Тлятно

 и Т
поясно

 са стойностите на годишната използваемост на 
изкуственото осветление, съответно при система лятно и система поясно 
часово време.

Използваемост на изкуственото осветление при системите часово 
време

В Русенския университет „Ангел Кънчев” са разработени справочни 
данни (в т.ч. WEB-базирана платформа [3]) за енергийно-икономическите 
показатели на изкуственото осветление за 30 пункта в страната – при 
различни зададени стойности на критичната естествена осветеност. 
Предвид развитието на одитирането на осветителните уредби и оценката 
на мерките за икономия на електрическа енергия за осветление, е нало-
жително прилагането на научнообосновани стойности на енергийно-ико-
номическите показатели на осветлението.

В таблица 1 са представени формули за определяне на годишната из-
ползваемост на осветлението при различна сменност на производството, 
за условията на град Русе [19]. 
Таблица 1 Определяне на годишната използваемост на изкуственото ос-
ветление 
Режим на работното 
време

Формули за определяне на годишната 
използваемост на изкуственото освет-
ление в зависимост от критичната ес-
тествена осветеност, Т = f(E

кр
), h/година

1 2
Едносменен режим 
(08...17h)

Т
1-см

 = 32,013992 + 5,414693.Е
кр

 + 2,812656.
Е

кр
2 -0,060247.Е

кр
3
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Обобщени данни за изменение на стойностите на годишната използ-
ваемост на изкуственото осветление, при двете системи часово време 
– лятно и поясно - са дадени в таблица 2 и на диаграмата на фиг. 7 [10].

Фиг. 7. Стойности на показателя ΔТ, h по тарифни зони, за работно време 
08:00 h … 17:00 h, при критична осветеност 5 klx, за Благоевград, София, 

Русе и Варна.

Въвеждането на лятно часово време не носи енергиен ефект

Както беше отбелязано по-горе, от направените изследвания, в усло-
вията на Република България, не само не се потвърждава икономия на 
енергия, а даже при редица случаи има преразход на енергия.

В характерни режими на едносменно работно време има незначи-
телно увеличаване на използваемостта и на разходите за заплащане на 
електрическата енергия (с изключение на тези с работно време от 09 до 
18 h). Увеличението на разходите за заплащане на електрическата енер-
гия и на средногодишната цена на електрическата енергия за осветление 
са за сметка на преразпределение на годишната използваемост по та-
рифните зони (повишена използваемост през върховата тарифна зона). 

В двусменни предприятия има известно намаление на използвае-
мостта на изкуственото осветление, но само за малки стойности на кри-
тичната естествена осветеност.

В трисменни предприятия използваемостта на изкуственото освет-
ление не се изменя, като разходите за заплащане на електрическата 
енергия са по-малки само за ниски стойности на критичната естествена 
осветеност.
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Таблица 2 Изменение на стойностите на годишната използваемост на 
изкуственото осветление при въвеждане на лятно часово време, в срав-
нение със случая на прилагане на поясно време
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При характерни условия: период от м. април до м. октомври; работно 
време от 08 до 17 h; критична осветеност 5000 lx (лукс) – приложението 
на лятно часово време е неефективно. Повишава се използваемостта 
на изкуственото осветление, особено през върховата тарифна зона, 
което води до повишаване на разходите за заплащане на електриче-
ската енергия.

Следователно, при въвеждането на лятното часово време в услови-
ята на България няма по-добро използване на дневната естествена свет-
лина през светлата част от денонощието и не се реализира на икономия 
на електрическа енергия. 

В становището на Комисията по промишленост, изследвания и енер-
гетика на Европейския парламент по предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните 
промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [21] 
е отбелязано, че според академични проучвания въвеждането на лятно 
часово време генерира незначителни икономии на енергия, а отраже-
нието върху други икономически сектори обаче все още не е ясно. Няма 
обобщена информация за конкретните резултати от проучванията и за 
академичните експерти. Комисарят по енергетика на Европейската ко-
мисия има степени по политически науки и история, а председателят на 
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския 
парламент има докторска степен по обществено здраве и управление на 
здравето.

За отделни европейски държави има данни за намалението на общо-
то годишно електропотребление от въвеждането на лятно часово време: 
Италия (около 0.2 %); Франция (около 0.1 %); Германия (общо намаление 
на разхода на електрическа енергия за осветление, поради което спестя-
ването от въвеждане на лятно време е без значение). Както беше отбе-
лязано по-горе, Министерството на енергетиката на Република България 
констатира тенденция на постепенно линейно намаление на влиянието 
на лятното часово време. Следва да се отбележи, че с внедряването на 
високи светлинни технологии (в т.ч. светодиодната (LED) технология [9] 
и интелигентните системи за управление) се намалява потенциалът за 
енергийно спестяване при прилагане на лятно часово време.

лятното часово време в часовите пояси

Местното слънчево време е еднакво за всички точки, разположени 
на един и същи меридиан, т.е.с еднаква географска дължина. В краищата 
на пояса разликата между местното и поясното време (от изток на запад) 
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е по +/-30 мin (+/-0,5 h). В обхвата на всеки пояс се приема еднакво часово 
време, което съответства на местното слънчево време, но само на цен-
тралния меридиан на пояса. Общото поясно часово време има безуслов-
ни изгоди и е без алтернатива при управлението на публичните и стопан-
ските дейности (в т.ч. организация и управление, логистика, транспорт, 
медии, комуникации и други) в географските пунктове, разположени в 
пояса. Това е мотивирало много държави или части от държави, разпо-
ложени в няколко часови пояса, да се обединят в общо часово време 
(характерен пример е декретното време в СССР) .

В същото време идеята за часовите пояси предполага приемането 
на „усреднени“ светлинни условия за всеки часов пояс. „Усредняването“ 
е още по-обхватно при обединяване на няколко часови пояси. При това 
положение мотивът за по-добро използване на дневната естествена 
светлина при въвеждането на лятно часово време се обезмисля, защо-
то е налице светлинна неравнопоставеност на географските пунктове в 
различните участъци на поясите, а особено - в обединените пояси. Ге-
ографските пунктове, разположени в западните участъци на часовите 
пояси са в по-благоприятно положение по отношение на използването на 
дневната естествена светлина през втората половина от светлата част 
от денонощието (до половин час повече – от изток на запад). Този ефект 
се засилва за държави или части от държави, които са разположени в 
няколко часови пояса, но са обединени в един. 

В този смисъл режимът на използване на светлата част от денонощи-
ето при въвеждане на лятно часово време не може да се дефинира ед-
нозначно. Прилагането на поясното време в сравнително широки часови 
пояси, както и в обединени часови пояси, в известна степен деформира 
идеята за лятното часово време. 

Психо-физиологична светлинна задоволеност. 
Смесеното осветление в системите часово време

Рационалното използване на дневната естествена светлина е в осно-
вата на идеята за лятното часово време. Естественото осветление зави-
си основно от локацията и светлинния климат на географския пункт и от 
конструкцията на осветителните отвори на сградите.

За осигуряване на психо-физиологична светлинна задоволеност, хо-
рата трябва да разполагат с ефективно количество осветление в деноно-
щен, месечен, сезонен и годишен разрез, за да се чувстват пълноценно 
и да не страдат от светлинна недостатъчност. Съвременните светлин-
ни технологии дават решения за осигуряване на ефективно количество 
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количество осветление, независимо от системата на часовото време. В 
светлинната техника се прилага смесено осветление, при което недос-
татъчното естествено осветление се допълва с изкуствено осветление. 
Методическият подход при реализиране на смесеното осветление се 
основава на дефиниране на: компонентите на смесеното осветление; 
функциите на компонентите на смесеното осветление през светлата и 
тъмната части от денонощието [14,15 ] .

При смесено осветление водещата роля е на естественото осветле-
ние. Следователно изкуственото осветление, в състава на смесеното, 
трябва да се съгласува с естественото осветление по: посочност; яркост; 
спектрален състав; динамика. Смесеното осветление е многокомпонент-
на многофункционална осветителна система от три компоненти, които в 
общия случай могат да се съвместят от една осветителна уредба: посто-
янно изкуствено осветление; допълнително изкуствено осветление; по-
стоянно допълнително изкуствено осветление. Допълнителното изкуст-
вено осветление се включва в периода от светлата част от денонощието, 
през което естественото осветление не осигурява нормената осветеност 
в помещенията. Постоянното допълнително изкуствено осветление рабо-
ти съвместно с естественото осветление през цялата светла част от де-
нонощието и е предназначено и ориентирано към зоните от помещенията 
с недостатъчно естествено осветление. Природосъобразното количество 
ефективно осветление в денонощен и годишен разрез може да се полу-
чи, ако в помещението има достатъчно естествено осветление. Недос-
татъчното дневно естествено осветление се компенсира чрез светлинно 
тонизиране с качествено изкуствено осветление, в т.ч. биодинамично 
осветление [15 ].

Смесеното осветление е светлинна система, която е присъща при ши-
рокото използване на светлата и тъмната части от денонощието и се при-
лага независимо от системата на часовото време. Не е новост - използва 
се поне от 70 години в северните части на бившия Съветски съюз, сега 
в Русия, а от доста повече години - във Великобритания и в северните 
държави в Европа. 

Въздействие на промяната на часовото време върху хората

На дигиталното общество е присъща свободата на организация на 
дейностите, несвързана със системата часово време. Размива се раз-
пределението на денонощието на „ден-нощ” („тъмна – светла” части от 
денонощието), като хората: 

• пътуват непрекъснато;
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• работят на смени;
• работят на разпокъсано работно време;
• работят за чужди фирми (аутсорсинг);
• имат динамично работно или интелектуално натоварване, което е 

без твърдо планиране;
• имат динамичен режим на използване на неработното време, в т.ч. 

на почивка;
• имат неограничен достъп до глобални информационни и комуника-

ционни системи, до социални и професионални мрежи, до високи техно-
логии.

При ежегодното двукратно преместване на скалата на часовото вре-
ме се получава нарушаване на денонощния ритъм (биологичният часов-
ник) на хората, като се създава т. нар. външен десинхрон (нарушение на 
съня, намаление на работоспособността, общ дискомфорт). Симптомите 
се проявяват най-малко в едноседмичен период, а при някои хора този 
период е по-продължителен. По-младите хора, които са активната част 
от населението, по-бързо и по-добре се приспособяват към времевите 
изменения. Счита се, че неголеми измествания във времето от порядъка 
на 1-2 h часа не оказват съществено влияние върху организацията на 
времето на хората. Например в авиацията продължителността на след-
полетната почивка се съобразява само при измествания от четири или 
повече часови пояси.

В становището на Комисията по промишленост, изследвания и енер-
гетика на Европейския парламент по предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните 
промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [21] 
приложението на лятно часово време се свързва с нарушаване на чо-
вешкия биоритъм („циркаден ритъм“). Според това становище нови науч-
ни изследвания сочат, че отражението върху човешкия биоритъм може 
би е по-сериозно, отколкото се е считало досега, но научните факти са 
ограничени. 

Няма проведени систематични изследвания с представителни резул-
тати за въздействието на промяната на часовото време. Няма преки до-
казателства за отрицателно въздействие през периода на адаптация към 
променяната система часово време (двойното време). Нещо повече: няма 
данни за психо-физиологични различия в състоянието на хората при хо-
рата при всяка от системите часово време (след периода на адаптация).

Във всички случаи последствията не са драматични, но дали си стру-
ва да бъдат понасяни от хората ? При това водещият мотив за лятното 
време – икономия на енергия - не е налице.
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двойното часово време – нелогичен анахронизъм

Двукратното, в рамките на една година, преместване на скала-
та на часовото време, вече се явява нелогичен анахронизъм, като 
създава неудобства и затруднения от различен характер. Мярката е 
палиативна и единственото й обяснение е в набраната инерция и в 
консерватизма. 

При доказаната липса на енергийно спестяване, започва измисляне 
на обяснения и оправдания и на катастрофични сценарии, без да са 
търсени и без да са обосновани. Така например, като алтернатива на 
енергийната ефективност, започва да се лансира идеята за подобря-
ване на качеството на живота при прилагане на лятното часово време. 
Смята се, че ще се използва повече дневна светлина в извънработното 
време и ще се разширят възможностите за спорт, активна почивка на 
открито, за извършване на други дейности (напр. в домашното стопан-
ство). Забравя се, че както светлината е живот, така тъмнината също 
е живот. Това ни връща към шегата на Франклин за парижаните. Също 
така се лансира, че връщането към единна целогодишна система на ча-
сово време може би ще донесе непредвидими последствия. Това няма 
да се случи така, както заплахите от възможни затруднения при на-
стъпването на 2000 година определено не се оправдаха. Едва ли нещо 
се е случило на държави, когато са се отказали от въвеждането на 
лятно време.

Затруднения и неудобства при прирагане на двойно часово време

Затрудненията и неудобствата при прилагане на двойно часово вре-
ме през годината са свързани основно с:

• настройката и съгласуването на разписанията в транспорта, осо-
бено при наличие на държави с различно и променящо се планиране на 
часовото време; 

• логистиката и информационният обмен в условията на различни 
подходи към часовото време; 

• нарушаването на нормалните денонощни биоритми на хората (а и 
на животните); 

• невъзприемането на лятното часово време по култови и други съо-
бражения от някои етнически и религиозни общности; 

• липсата на единен подход в глобален план; 
• лични недоразумения (много пъти анекдотични); 
• други.
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дейности по часовото време в Европейския съюз

Директивата на Европейския съюз 2000/84/ЕG (в сила от 2002 г., 
възприета и от европейски държави – нечленки на Европейския съюз) 
предвижда неговите страни-членки да преминат към лятно часово време 
в последната неделя на март и да се върнат към стандартното време в 
последната неделя на октомври.

Внесено е предложение за Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото вре-
ме и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [21]. Директивата следва да се 
прилага от 1 април 2021 г., така че във всяка държава-членка послед-
ният период на лятно часово време, съгласно правилата от Директива 
2000/84/ЕО, следва да започне през последната неделя през март 2021 
г. в 1.00 h координирано универсално време. Държавите-членки, които 
след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат 
да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прила-
гано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва 
да променят своето стандартно часово време през последната неделя 
през октомври 2021 г. в 1.00 h координирано универсално време така, 
че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат 
съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от 
тях ще прилага от 2021 г. нататък.

Възможности за излизане на българия от двойното часово време

Една от възможностите е България да приеме целогодишно стандарт-
но (официално) часово време - с един час напред спрямо поясното време 
(отговарящо на целогодишно лятно часово време), с разлика с местното 
слънчево време в София от 1 h и 27.8 min. Следователно, на практика и 
през зимата в София ще се използва около час и половина повече дневна 
светлина през втората половина от светлата част от денонощието

При благоприятното географско разположение на България, оста-
ването й целогодишно на стандартното поясно време (досега прилага-
но през зимния сезон) няма създаде неудобства. България се намира в 
западната половина на часовия пояс на източноевропейското време, в 
която светлата част от денонощието се използва по-добре – все едно, че 
се намира в „частичен” режим, сравнително близък до идеята за лятно 
време. София, в стандартното поясно време, е с 27.8 min. напред спрямо 
местното слънчево време. Следователно, при прилагане на стандартното 
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поясно време ще се използва около половин час повече през втората 
половина от светлата част от денонощието.

„Часова евроинтеграция“ - нова стъпка към „Европа без граници“

Европейските държави попадат в три часови пояси – на западно-
европейско, централноевропейско, източноевропейско време (само три 
от 24 часови пояси). В момента те прилагат двойно време, съобразено с 
часовия пояс, в който се намират. Лансираната възможност всяка евро-
пейска държава да приеме самостоятелно решение за системата часово 
време за някои е привлекателна. В същото време несъгласуваността и 
различните групирания на страните от Европейския съюз и създаването 
на нова карта на часовите зони в Европа могат да доведат само до бъде-
щи неразбирателства и до необходимост от последващи нови коригира-
щи действия. 

Сега е моментът да се възприеме съгласувано единно решение:
• всички страни от Западна Европа и Централна Европа (Франция, 

Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Алба-
ния, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Косово, Хърватия, Сър-
бия, Черна гора, Северна Македония) да останат целогодишно на лятно-
то часово време (2 h изпреварване спрямо координираното универсално 
време);

• България, Румъния и Гърция да останат целогодишно на стандарт-
ното поясно време (2 h изпреварване спрямо координираното универсал-
но време);

• възможно е Великобритания и Португалия да останат целогодишно 
с 1 h изпреварване спрямо координираното универсално време.

При благоприятното географско разположение на България, остава-
нето й целогодишно на стандартното поясно време няма създаде неу-
добства. Единното и перспективно решение ще бъде нова стъпка в конте-
кста на доктрината „Европа без граници”. Нейна логична конкретизация 
се явява „Часова евроинтеграция” на страните от Европейския съюз, 
включително и България. 

Полза от часовата евроинтеграция 

С часовата евроинтеграция ще се постигнат:
• рационализиране на транспортните разписания;
• единно работно време на националните и вропейските институции;
• единно работно време на фирмите/бизнеса в Европа;
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• съгласувано работно време в европейската икономика при логис-
тичната, информационната и технологичната свързаност; много други 
ползи. 

• рационализиране на енергийните потоци – в един и същи момент 
ще се използва различна структура на светлата част от денонощието, 
със съответното изравняване на товаровия график на електрическото 
осветление;

• други ползи.

Заключение

Лятното часово време има над двувековна история. В България се 
прилага от около 40 години, като оттогава стои на вниманието на нацио-
налната академична и професионална общност.

Енергийно-икономическите показатели на изкуственото осветление 
за двете системи часово време (местно и поясно) се определят: във функ-
ция от критичната естествена осветеност; по усреднени месечни криви на 
изменение на дневната естествена осветеност; по 3 скали на часовото 
време: (местно слънчево, стандартно поясно и лятно време). Разработе-
ни са метод за оценка на използваемостта на изкуственото осветление, 
WEB-базирана платформа за определяне на енергийно-икономическите 
показатели на изкуственото осветление, математически модели.

При въвеждането на лятното часово време в условията на България 
няма по-добро използване на дневната естествена светлина през светла-
та част от денонощието и не се реализира на икономия на електрическа 
енергия. В европейски държави с водеща икономика е отчетено незна-
чително намаление на общото електропотребление от прилагането на 
лятно часово време. С внедряването на високи светлинни технологии се 
намалява потенциалът за енергийно спестяване в осветителните уредби.

Поясното часово време е без алтернатива при управлението на пуб-
личните и стопанските дейности. „Усредняването“ на светлинните усло-
вия в часовите пояси и в обединенията от няколко часове пояси, създава 
светлинна неравнопоставеност на географските пунктове. Разположе-
нието в западните участъци на часовите пояси е по-благоприятно по от-
ношение на използването на дневната естествена светлина през светла-
та част от денонощието. При това положение режимът на използване на 
светлата част от денонощието при въвеждане на лятно часово време не 
може да се дефинира еднозначно. 

Психо-физиологичната светлинна задоволеност следва да се осигу-
рява с ефективно количество осветление в денонощен, месечен, сезонен 



93

и годишен разрез – независимо от системата на часовото време. При 
смесено осветление недостатъчното дневно естествено осветление се 
тонизира светлинно чрез допълване с качествено изкуствено осветле-
ние, в т.ч. с биодинамично осветление.

При ежегодното двукратно преместване на скалата на часовото 
време се получава нарушаване на денонощния човешки биоритъм. Няма 
проведени систематични изследвания за въздействието на двукратната 
сезонната промяна на часовото време. В повечето случаи последствията 
не са драматични, но е безмислено да бъдат понасяни от хората при ус-
ловие, че няма икономия на енергия.

На дигиталното общество е присъща свободата на организация на 
дейностите, независеща от системата часово време. Двукратното пре-
местване на скалата на часовото време през годината е нелогичен ана-
хронизъм, създаващ неудобства и затруднения от различен характер. 

Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съ-
вета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за 
отмяна на Директива 2000/84/ЕО предвижда за всички държави-членки 
последният период на лятно часово време да започне през последната 
неделя през март 2021 г. Могат да приемат стандартно часово време, съ-
ответстващо на прилаганото през зимния сезон, като следва да променят 
своето стандартно часово време през последната неделя през октомври 
2021 г. Тези действия ще се извършат едновременно, съгласувано и със 
сходни и трайни промени от 2021 г. нататък.

 Има две възможности България да приеме целогодишно едно часо-
во време. Едната възможност е да се приеме целогодишно стандартно 
(официално) часово време - с един час напред спрямо поясното време 
(отговарящо на целогодишно лятно часово време). За София разлика-
та с местното слънчево време 1 h и 27.8 min. (през зимата в София ще 
се използва около час и половина повече дневна светлина през втората 
половина от светлата част от денонощието). Друга възможност е оста-
ването на България целогодишно на стандартното поясно време (досега 
прилагано през зимния сезон). За София разликата с местното слънчево 
време е 27.8 min (в София ще се използва около половин час повече през 
втората половина от светлата част от денонощието). 

В контекста на доктрината „Европа без граници” се предлага да се ре-
ализира „Часова евроинтеграция” на държавите-членки на Европейския 
съюз, включително и България. Единното решение е:

• всички страни от Западна Европа и Централна Европа да останат 
целогодишно на лятното часово време (2 h изпреварване спрямо коорди-
нираното универсално време);
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• България, Румъния и Гърция да останат целогодишно на стандарт-
ното поясно време (2 h изпреварване спрямо координираното универсал-
но време);

• възможно е Великобритания и Португалия да останат целогодишно 
с 1 h изпреварване спрямо координираното универсално време.

България се намира в западната половина на часовия пояс на източ-
ноевропейското време, в която светлата част от денонощието се използ-
ва по-добре – все едно, че се намира в „частичен” режим, сравнително 
близък до идеята за лятно време. Следователно, при благоприятното 
географско разположение на България, оставането й целогодишно на 
стандартното поясно време няма създаде неудобства.
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