
Технически Университет София
Ние успяваме

Идеен проект за справедлив преход в 
ЕКМИ

Възможности и области за участие на ТУ 
София

Проф. Хр. Василев
Проф. Г. Тодоров

и колектив
11.02.2021



R&D TU Sofia

Interdisciplinary,
praxis-oriented

research and education
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

CONSULTATION

ИНДУСТРИЯ

„Във времена на експоненциална промяна на 
обществото и бизнеса е недалновидно да 

вярваме, че е възможно да се намерят 
решения за нуждите на следващите поколения 

чрез използване на моделите, с които сме 
работили досега“
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Малко история:

• Строителството Енергиен комплекс Марица изток
(ЕКМИ) започва през 1952 година, като през годините
се въвеждат в експлоатация отделните рудници и ТЕЦ.

• През целия период на експлоатация ЕКМИ осигурява
евтина електрическа енергия за българската индустрия
и домакинства, също така и за износ.

• Централите в комплекса чрез базовите си мощности,
гарантират стабилната работа на националната
електроенергийна система.
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Малко история:

• Почит и признателност към създателите на
технологията за изгаряне на нискокалорични въглища.
Между тях бяха и проф. Николай Тодориев и проф.
Симеон Батов, преподаватели от ВМЕИ София (ТУ-
София).

• Почит и признателност към миньорите и енергетиците,
които осигуряваха нормалното функциониране на
мощностите в комплекса както при екстремни
климатични условия (студове и горещини), така и при
нормални условия.
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Настояще:
• В настоящия момент ЕКМИ е в условията на преход,

породен от екстремно бързото развитие на
технологиите за възобновяема енергия + съхранение и
последващо намаление на цените на енергията от една
страна, и от друга - непрекъснато повишаващите се
квоти за парникови газове.

• На 05.02.21 комисията по“ Околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните“ към ЕК, приеха
решение за налагане на „налог“ на вносната кафява
енергия в страните от ЕС и на вносните продукти
произведени с кафява енергия, като цимент, стомана,
алуминий, хартия, стъкло, химикали и торове внос в ЕС.

• Основната част от работещите в комплекса са високо
квалифицирани специалисти, които осигуряват
надеждната работа на мините и електро производства-
та, като преките работни места в ЕКМИ са над 12 500, а
средната работна заплата в региона е една от високите
за страната.
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Възможности:

• При създалата се ситуация работниците и техните 
семейства, ръководителите  на отделните структури в 
комплекса, политиците и обществените организации 
поставят въпроса: 
– Възможен ли е преход в региона, при който да се:
– запази броя на работните места; 
– високият индекс на работните заплати; 
– да се съхрани производството на енергия - но зелена 

енергия; 
– да се увеличи регионалния Брутен вътрешен продукт (БВП) 

и да се създаде модел за решаване на демографския 
проблем.
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В настоящата презентация се представя 
една възможна стратегия, при която за 
постигането на горепосочените цели се 
предвижда използването на следните три 
групи  технологии:

1. Нови енергийни технологии.
2. Agrovoltoaic + нови земеделски технологии.
3. IT + Логистични технологии + различни форми на 

туризъм.
4. По различни данни общата площ на ЕКМИ е около   

475 000 дка комасирана земя, т.е. приблизително 1% 
от земеделските площи в страната. 
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Новите енергийни технологии, които ще 
бъдат използвани в енергийния преход в 
ЕКМИ:

- производство на зелена енергия + краткосрочно 
съхранение; 
- технологии за енергийните трансформации Power to 
Hydrogen (PtH) и Power to Ammonia (PtA);
- технологии за сезонно съхранение на водород и амоняк;
- технологии за енергийните трансформации Hydrogen to 

Power (HtP) и  Ammonia to Power (AtP).
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№
по
ред

Държава
Цена

на енергията
Дата

на провеждане
на търга

1 Абу Даби (световен рекорд [2]) 0,0135 $/kWh 28.04.2020
2 Португалия (европейски рекорд [3]) 0,0148 €/kWh 31.07.2019
3 Албания (рекорд на страната [4]) 0,0248 €/kWh 28.05.2020
4 Германия (рекорд на страната [5]) 0,0335 €/kWh 05.03.2020
5 Португалия (световен рекорд [6]) 0.0112 €/kWh 28.08.2020

В следващите години се предвижда да бъде преодоляна психологическата
ценова бариера от 0.01 €/kWh и PV централите да се устремят към
преодоляване на следващата глобална ценова бариера от 0.0075 €/kWh.
Най-слънчевите и безоблачни райони в света (географски райони от
Австралия, ОАЕ, СА, Северна Африка, Чили и други) и районите с висок
ветрови потенциал ще създадат глобален пазар за слънчева и вятърна
енергия, използвайки най-добрите постижения за енергийни
трансформации

В таблица 1 са представени глобалните ценови рекорди при производство
на PV енергия за последните 18 месеца:

Нови енергийни технологии
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Съгласно проведени изследвания за слънчевите условия
на България, цената на PV енергията от полевите
централи се очаква да бъде под 0.01 €/kWh до 2030
година.
• На пазара на зелена енергия в България се очаква и

активното предлагане от Турция и Гърция, което ще
създаде една реална конкуренция на енергийния пазар
и производителите на енергия в ЕКМИ ще трябва да
предлагат конкурентни цени на енергийната борса.

• Една от възможностите за получаване на конкурентни
енергийни цени е комбинираното производство на една
и съща земеделска площ на енергия и земеделска
продукция –Agrovoltaic.

Нови енергийни технологии
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Разработки на ТУ – София, които ще 
намерят приложение в енергийния преход в 
ЕКМИ: 

- Колектив от ТУ-София под ръководството на проф. дн инж. Георги
Тодоров е разработил полезен модел на тема „ Фотоволтаични
дървета и животновъдство“. Следствие на синергичната връзка
между двете технологии се увеличава сумарния ефект от
производството на енергия и отглеждането на животни.

- Втора възможност за приложението на Agrovoltaic при
производството на определени плодове и енергия – например
производството на малини и PV енергия. В ТУ - София е
разработен модел на електрическа мобилна платформа за
беритба на малини за 4 броя малино берачи, като количеството
набрани малини от един берач се увеличава повече от три пъти.
Agrovoltaic може да се използва и при производството на
определени видове зеленчуци и други земеделски култури.
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Разработки на ТУ – София, които могат да 
намерят приложение в енергийния преход в 
ЕКМИ: 

В ТУ - София се разработва и напълно роботизиран
комплекс на автономна електрическа мобилна
платформа за роботизирана беритба на малини и
нискостеблени череши, като количеството набрани
плодове се получава с голям икономически ефект
(системата работи 10 ч без почивка, а е възможно и в
тъмната част на деня – до 20 ч).

Agrovoltaic може да се използва и при производството на
определени видове зеленчуци и други земеделски
култури.
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Разработки на ТУ – София, които ще 
намерят приложение в енергийния преход в 
ЕКМИ: 

- Колектив от ТУ - София направи заявка за патент н
тема “PVT панел за комбинирано производство н
електрическа и топлинна енергия“. В момента с
подготвя ограничено производство на PVT панели.

- Системи за LedGrow осветление за вертикалн
зеленчукови ферми за целогодишно отглеждане н
зеленчуци и определени плодове.
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Примерна макрорамка на модела за
енергийно - земеделско производство на
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара
обработваема земя:
Съществува голямо многообразие от земеделски продукти, които
биха могли да се произвеждат на територията на ЕКМИ. За
прегледност на макрорамката приемам следните видове
производства на всяка една семейна фирма:

20 дка Agrovoltaic от малини с капково напояване и едноосни
тракери с двустранни (bifacial) панели с ефективност от 25% (2025
година) т.е. за 1 MWp са необходими 8 дка. Общата инсталирана
мощност е 2.5 MWp с годишно производство на енергия 4 GWh.
При цена на енергията 0.015 €/kWh, годишните приходи за
фамилната фирма от продажбата на енергия ще бъдат около
60 000 €/год. и около 48 000 € от продажбата на малини (1200
кг/декар при цена 2 €/кг);
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
20 дка масив с насаждения от лешници с капково напояване + 
трюфели
Годишните  приходи от продажбата на лешниците и трюфелите, 
подготвени в търговски вид, се очаква да бъдат около 80 000 €.

20 дка масив с насаждения от специален сорт шипки с капково 
напояване, които се берат с комбайн.
Шипките се преработват в шипков мармалад и годишните приходи 
от продажбата му ще бъдат около 90 000 €.
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
19 дка Agrovoltaic на пасища за крави, биволи, овце или кози.
Пасищата са засадени със специални тревни смески и имат
поливни системи. Вследствие на това и „шарената“ сянка,
създавана от фотоволтаичните дървета, добива на трева се
увеличава около 3 пъти. Фотоволтаичните дървета са оборудвани
с двуосни тракери и двустранни панели с ефективност 25% (2025
година). Общата инсталирана PV мощност ще бъде 2.4 MWp, а
годишното производство на енергия 4.8 GWh и годишни приходи
от продажбата на тази енергия при цена 0.015 €/kWh – 72 000 €.
Годишните приходи на фамилната фирма от животновъдството
под формата на млечни продукти, колбаси или месо, произведени
от производствени мощности на Кооператива, се очаква да бъдат
около 5 000 €.
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
1 дка аквапонна ферма + LedGrow оранжерия, с непрекъснат
годишен цикъл на производство, при която биологичните отпадъци
от аквакултурите се използват за хранителни вещества на
зеленчуците. Високо протеиновите фуражи за изхранване на
аквакултурите ще се произвеждат от завод на Кооператива,
намиращ се територията на ЕКМИ. По този начин се създава
икономика с висока добавена стойност (вместо да изнасяме зърно
ще изнасяме аквакултури, млечни и месни продукти). Годишните
приходи от продажбата на готова продукция от фермата и
оранжерията ще бъдат около 200 000 €.
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
Общите годишни приходи на фамилната фирма от
продажбата на земеделска продукция и енергия ще бъдат
около 555 000 € без ДДС, а годишно произведената енергия - в
размер на 8.8 GWh. При производството на енергия в максимална
степен ще се използва съществуващата енергийна
инфраструктура в ЕКМИ (подстанции средно и високо
напрежение).
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
Общите годишни приходи в комплекса от дейността на 5 000 броя
семейни фирми ще бъде: 2.775 млрд. € без ДДС и количеството на
годишно произведената енергия в ЕКМИ - 44 TWh, на цени около
4 пъти по-ниски от настоящите. При краткосрочното съхранение на
енергия (24 часа), цената на енергията, която се съхранява
краткосрочно ще се повиши с около 15%. При сезонното
съхранение на енергията (под формата на водород или амоняк) и
изграждането на базови мощности за зелена енергия, цената на
сезонно съхранената енергия ще се повиши повече от 2.5 пъти.
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
При енергийните трансформации за сезонно съхранение на
енергията се очаква общите загуби на енергия да бъдат около 12
TWh и реално да бъде продадена енергия (електрическа, зелен
амоняк и зелен водород) в размер на около 32 TWh.
Броят на преките работни места в комплекса, формиран от
работните места на семейните фирми (3 броя постоянни работни
места на една фирма) ще бъде около 15 000. Допълнителни 2 000
преки работни места ще има в базовите централи за зелена
енергия, в системите за енергийни трансформации и краткосрочно
и сезонно съхранение на зелена енергия, в завода за високо
протеинови фуражи, в цеховете за пакетиране и охлаждане на
малините, за производство на шипков мармалад, за преработка и
пакетиране на лешници и трюфели, мандра, колбасарски цех и т.н.
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Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
Общия брой на преките работни места в посочените отрасли се
очаква да бъде 17 000. В тази стойност не са включени сезонните
работни места и очакваните работните места в секторите IT и
логистични технологии. Допълнително от програмата за развитието
на селския, културния, историческия, планинския и СПА
(Старозагорските, Сливенските и Хасковските минерални бани)
туризъм в региона се предвиждат приходи от 500 мил. € и около
1000 работни места. Създават се предпоставки за възстановяване
дейността на летище Стара Загора за карго и туристически
полети.



Технически Университет София
Ние успяваме

Примерна макрорамка на модела за 
енергийно - земеделско производство на 
5000 семейни фирми, всяка с 80 декара 
обработваема земя: 
Като се приспаднат производствените и други разходи, в това
число и месечни работни заплати от 2500 лева и осигуровките
върху тях, се получава за всяка фамилна фирма годишна чиста
печалба е размер над 100 000 €. Приспаднати са и разходите за
изплащане на кредита и вноската в Кооператива. По този начин в
региона ще бъде създадена средна класа, която ще бъде гръбнака
на местната икономика. Ще бъде възстановен икономическия,
културен и духовен живот. Жилищните, социалните и финансови
условия са идеалните предпоставки за отглеждане и възпитание
на деца и се надяваме щъркелите да свършат останалото.
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Заключение: 
• Чрез представения идеен проект за справедлив преход, се

постигат поставените цели и обществените очаквания за
справедлив преход. ЕКМИ ще се превърне в производител на
зелена енергия, с увеличение на преките работни места с повече
от 30%, увеличаване на регионалния БВП в пъти, достигане на
регионален БВП/жител съизмерим с този на най-развитите региони
в ЕС, създаване на средна класа и обогатяване на духовен и
културен живот в региона, и чувствително подобряване на
демографския фактор.

• Всички фамилни фирми и комплекса като цяло ще имат
сертификат RE100, тъй като в своята дейност ще използват само
зелена енергия и селскостопанската техника ще бъде основно с
електрическа тяга, задвижвана от зелена енергия.

• Създадения модел може да се използва и в Северозападна
България.

• За разработването на детайлен работен проект на
предложения интердисциплинарен модел e необходимо включване
на специалисти от ТУ-София, ТУ-Стара Загора, АУ-Пловдив, ССА,
БАН, РУ “Ангел Кънчев“, УАСГ – София, Ту-Габрово, УХН-Пловдив,
МОН ,МЕ, МЗХ, МИ ,МРРБ, МОСВ и други.
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