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След подписването на договор в 
началото на годината “ЕРА ТО” вече 
е рав ноп ра вен учас т ник и фир ма 
пар т ньор при из пъл не ни е то на Про
ект на Ев ро пейс ка та ко ми сия  “Ин
те ли ген т на енер гия за Ев ро па” (IEE 
 Intelligent Energy of Europe): SAVE
ALTENERSTEERHORIZONTAL 
KEY ACTIONS  IEE Call for proposal 
2006.

На и ме но ва ни е то на про ек та е 
BioSolESCo – „Раз ши ря ва не из пол
з ва не то на би о ма са та и слън че ва та 
енер гия за отоп ле ние на об щин с ки 
и ин дус т ри ал ни обек ти пос ред с т вом 
пред ла га не на енер гий ни ус лу ги”.

До го во рът за про ек та бе под пи
сан в при със т ви е то на гн Оли вие 
Пас т ре  Ръ ко во ди тел про ек ти на 
ЕК и гн Ми ха ел Фер нан дес – Фи
нан сов ди рек тор на про ек ти на ЕК. 
Ко ор ди на тор на про ек та е North 
Karelia University of Applied Sciences 
– Фин лан дия. Не го ва та про дъл жи
тел ност е 36 ме се ца. 

Про ек тът е фо ку си ран в осъ
щес т вя ва не то на от но си тел но нов 
под ход от ком па ни и те за енер гий ни 
ус лу ги (ЕС КО) по от но ше ние уве
ли ча ва не ръс та на из пол з ва не на 
по тен ци а ла на дър вес на та би о ма са 
и слън че ва та енер гия за отоп ле ние 
на сгра ди пуб лич на и час т на соб с т

ве ност. Цел та е да се по пу ля ри зи ра 
пред ла га не то на knowhow от ЕС КО 
ком па ни и те в стра ни те член ки на 
Ев ро пейс кия съ юз.

Пар т ньо ри те ак тив но ще учас
т ват в съз да ва не то на нов ЕС КО 
биз нес мо дел във вся ка стра на 
учас т ник: Ав с т рия, Бъл га рия, Хър
ват с ка, Гер ма ния, Гър ция, Фин
лан дия, Ита лия и Ве ли коб ри та ния. 
Стра ни те учас т ни ци ще пре дос та вят 
ре зул та ти те на ЕК, след ко е то те 
ще се раз п рос т ра нят в 25те стра ни 
член ки на ЕС (EU25). Ре зул та ти те 
от про ек та ще бъ дат раз п рос т ра
не ни сред след ни те це ле ви гру пи: 
ЕС КО, об щи ни, ин дус т рия, ин с та
ла то ри, пред п ри е ма чи, енер гий ни 
аген ции, до ма кин с т ва и дос тав чи ци 
на енер гия.

Пар т ньо ри и учас т ни ци в про ек та 
са: “ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” – Бъл га рия, 
Oxford City Council – Ве ли коб ри та
ния, University of Reading School 
of Business – Ве ли коб ри та ния, 
S.O.L.I.D. GmbH – Ав с т рия, EIHP – 
Хър ват с ка, HEP ESCo – Хър ват с ка, 
Thames Valley Energy Limited – Ве
ли коб ри та ния, SunSys – Гер ма ния, 
Centre for Renewable Energy Sources 
– Гър ция, Mediterranea Energia – 
Ита лия, Costruzioni Solari Srl – Ита
лия и Uniconfort SpA – Ита лия.

“ЕрА то” рАБоти По Про Ект НА Ев ро ПЕЙС кА тА 
ко ми СиЯ

След ус пеш но то учас тие на „Ера
то Хол динг” АД в енер гий на та кон
фе рен ция „Въ зоб но вя е ма Енер гия и 
ефек тив ност – пъ ти ща към подоб ро 
бъ де ще”, ком па ни я та бе по ка не на 
да учас т ва в ра бот на сре ща ор га ни
зи ра на от Аме ри кан с ка та тър гов с ка 
ка ма ра на 09.06.2009г. в Landmark 
Center – Со фия. Съз да де на та ра
бот на гру па включ ва пред с та ви те ли 
на биз не са, ин вес ти то ри, фи нан со ви 
ин с ти ту ции, прав нокон сул тан т с ки 
ус лу ги и неп ра ви тел с т ве ни ор га
ни за ции. 

Ос нов на та цел на съз да де на та 
ра бот на гру па е да се об съ дят 
пред ло же ни я та за Ди рек ти ва на 

„EрАто” УЧАС т вА в рА Бот НА ГрУ ПА ЗА 
оБ СЪЖ ДА НЕ НА ПрЕД Ло ЖЕ НиЕ ЗА Ди рЕк ти вА НА 
Ев ро ПЕЙС киЯ ПАр ЛА мЕНт и СЪ вЕ тА НА Ев ро ПА

Ев ро пейс кия пар ла мент и съ ве та 
за на сър ча ва не на из пол з ва не то 
на енер гия от въ зоб но вя е ми из
точ ни ци. Кон с т рук тив ни те дис ку сии 
меж ду учас т ни ци те бя ха ръ ко во де
ни от гн Ро сен Плев не ли ев – АТК 
Бъл га рия и гн Ке нет Лев ко виц – 
NECA.

Нас то я що то пред ло же ние за ди
рек ти ва е на со че но към ус та но вя
ва не то на об ща об вър з ва ща цел за 
20 % дял на ВЕИ в енер го пот реб
ле ни е то и об вър з ва ща ми ни мал на 
цел за 10 %  дял на би о го ри ва та 
в тран с пор та, ка то вто ра та цел 
след ва да бъ де пос тиг на та от вся ка 
дър жа вачлен ка, а съ що та ка и за 

изложения новини новини
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На 10 юни т.г., със съ дейс т ви е то 
на фир ма „ЕРА ТО”, в Тех ни чес ки 
уни вер си тет – Со фия бе от к ри
та ла бо ра то рия „Га зос наб дя ва не. 
Га зо го рив на тех ни ка.”. По доб ни 
технически ла бо ра то рии фун к ци о ни
рат от ня кол ко го ди ни в ТУ  Ру
се, ТУ  Сли вен, ВХТП  Плов див, 
как то и в ТМЕТ  „Стой чо и Ги ца 
Мар че ви”. 

Ма те ри а ли те за ин с та ла ци и те  са 
пре дос та ве ни от „ЕРА ТО”, а дейс
т ва щи те мос т ри са реализирани с 
по мощ та на един от найго ле ми те 
дис т ри бу то ри на фир ма та „Ера терм 
То тал” ООД.

откритА тЕХНиЧЕСкА ЛАБорАториЯ в тУ - СоФиЯ

тех ни ка та и дру ги ин же не рин го ви 
спе ци ал нос ти, бъ де щи спе ци а лис ти, 
ко и то мо гат про фе си о нал но да се 
раз ви ват в на ша та фир ма, за я ви 
инж. Ди ля на Яне ва – Ива но ва – 
изп. ди рек тор на „ЕРА ТО” АД. 

Чрез то ва, въп ре ки труд ни
те ус ло вия  в пе ри од на кри за,  

„ЕРА ТО” спо ма га 
по ве че мла ди хо ра 
да из рас т ват ка то 
спе ци а лис ти и да 
ос та нат в Бъл га рия. 
На найдоб ри те се 
пре дос та вя въз мож
ност за  ре а ли за ция 
във фи ли а ли те на 
фир ма та в ця ла та 
стра на.

На от к ри ва не то при със т ваха 
пред с та ви те ли на 
ака де мич ни те сре
ди, на тех ни чес ки те 
уни вер си те ти от ця
ла та стра на, сту ден
ти, пред с та ви те ли 
на биз не са и дру ги 
спон со ри.

Но ва та ла бо ра то
рия е про дъл же ние 
на по ве че от 15 
го диш на та тра ди
ция на „ЕРА ТО” да  
ин вес ти ра в мла ди те 
кад ри, обу ча ва щи се 
в сфе ра та на топ ло

при е ма не до 2020г. на об вър з ва щи 
на ци о нал ни це ли, с ог лед на два
де сет про цен т на та цел за ЕС.

Край ни ят ре зул тат на ра бот на та 
гру па е из гот вя не на па кет от пред

ло же ния към но во то пра ви тел с т во 
на Бъл га рия за на сър ча ва не из пол
з ва не то на енер гия от ВЕИ в би та, 
пуб лич ния сек тор и ин дус т ри я та.

НАГ рЕ вА тЕЛ Ни ЕЛЕ мЕН ти 
НА СвЕ тов Но Ни во 

вЕ ЧЕ СЕ Про иЗ вЕЖ ДАт и 
в БЪЛ ГА риЯ

През ме сец ав густ вар нен с ка та 
фир ма „Ел до мин вест” от к ри нов 
цех за про из вод с т во на тръб ни 
наг ре ва те ли. Той е обо руд ван с 
уни вер сал на ли ния от пос лед
но по ко ле ние, об х ва ща ща це лия 
про цес на про из вод с т во как то на 
мед ни, та ка и наг ре ва те ли от не
ръж да е ма сто ма на. Ли ни я та е ви
со коп ро дук тив на, с ка па ци тет 1100 
наг ре ва те ля на смя на, със та ве на 
е ос нов но от ро бо ти и ав то ма ти, 
ко е то поз во ля ва да се об с луж ва 
са мо от 7 чо ве ка. 

Кон с т рук ци я та на наг ре ва те ли те 
е та ка из чис ле на, че им оси гу ря ва 
пого лям ре сурс (подъ лъг жи вот), 
ус той чи вост сре щу нат руп ва не на 
„кот лен ка мък” и им поз во ля ва 
да из дър жат до ри при неп ра вил
на упот ре ба на уре да, в кой то са 
мон ти ра ни. 

Тръб ни те наг ре ва те ли от Ел до
мин вест са из ра бо те ни по тех но
ло гия, га ран ти ра ща 100 про цен тов 
ка чес т вен кон т рол и ми ни мал на 
на ме са на чо веш ки фак тор. Въп ре
ки, че всич ки ма те ри а ли, вло же ни в 
про из вод с т во то на наг ре ва те ли те са 
от во де щи ев ро пейс ки фир ми, ви со
ка та про из во ди тел ност и сте пен та на 
ав то ма ти за ция да ват въз мож ност на 
Ел до мин вест да пред ло жи на кли
ен ти те си кон ку рен т на край на це на. 
Въз мож нос ти те на уни вер сал на та 
ли ния поз во ля ват раз ра бот ва не и 
про из вод с т во в крат ки сро ко ве на 
наг ре ва тел ни еле мен ти по спе ци
ал ни кли ен т с ки по ръч ки. 

Ел до мин вест е с 22 го ди шен опит 
в про из вод с т во то на елек т ри чес ки 
наг ре ва тел ни уре ди, ко и то ос вен в 
Бъл га рия и по ве че то дър жа ви от 
Ев ро па, са поз на ти в САЩ, Ру сия и 
Близ кия Из ток. Въп ре ки фи нан со ва
та и ико но ми чес ка кри за, ко га то по
ве че то фир ми сви ват ка пи та ло ви те 
си раз хо ди, с нап ра ве на та се ри оз на 
ин вес ти ция ком па ни я та про дъл жа
ва дъл гос роч на та си прог ра ма по 
зат ва ря не на про из вод с т ве ния ци
къл и оси гу ря ва не на ус ло вия за 
съз да ва не на все пока чес т ве ни и 
на деж д ни уре ди.

новини новини новини
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Пред с та ви те лен ма га зин на 
фир ма „Ерато” бе от к рит в Од рин 
на 27 юни. В не го се пред ла гат 
при до би ли те по пу ляр ност в юж на та 
ни съ сед ка пе лет ни съ о ръ же ния, 
про из вод с т во на „ЕРА ТО”, ел. кот
ли, тер мо пом пи, ра ди а то ри, ка ми ни. 

Има и де мон с т ра ци о нен шо у рум. 
Ос но вен пар т ньор и дис т ри бу тор на 
бъл гар с ка та фир ма е соб с т ве ни кът 
на фир ма "Зе ки ря Ба ир".

На це ре мо ни я та по от к ри ва не то 

„ЕрА то” рАЗ Ши рЯ вА 
ДЕЙ НоСт тА Си в 

тУр ЦиЯ

при със т ваха пред с та ви те ли на бан
ко ви ин с ти ту ции, мес т на та власт, 
биз не са и кли ен ти. Лентата бе тър
жес т ве но прерязана от инж. Ми ха ил 
Ви де лов, изп. ди рек тор на „Ерато 
Холдинг” АД и зам. из пъл ни тел ни
ят ди рек тор на „Ерато” АД  инж. 
Ма рин Ма ри нов.

При със т ви е то на „Ерато” в 
Тур ция ста ва все поосе за е мо. От 
ня кол ко го ди ни ус пеш но се раз ви
ва дей ност та в Ис тан бул, фир ма та 
тра ди ци он но учас т ва в меж ду на род
но то из ло же ние в гр. Из мир.

Ка то част 
от стра те ги я
та на „Ерато” 
за раз ши ря
ва не на ико
но ми чес ки те 
вза и мо от но
ше ния с тур с
ки пар т ньо ри 
е и пред с
то я що то от
к ри ва не на 
но во пред с
та ви тел с т во 
– шо у рум  в 
гр. Ай ва лък 
през тази го-
дина. В из
вес т ния мор
с ки ку рорт на 

Егейс ко мо ре, 
ще се пред ла гат съ о ръ же ния, ко и то 
ра бо тят на би о ма са, както и дру ги 
топ ло тех ни чес ки съ о ръ же ния. 

Съ щес т ву ва риск от про вал на 
но ва та учеб на го ди на в някои учи-
лища, ако об щи ни те не пре ос мис лят 
как да сък ра тят сво и те раз хо ди по 
де ли ги ра ни те им бю дже ти, в ко
и то теч но то го ри во за отоп ле ние 
е ед но от найго ле ми те раз ход ни 
пе ра. То ва съ об щи из пъл ни тел ни ят 
ди рек тор на “Ера то Хол динг” Кра
си мир Стан чев.

От во де ща та в стра на та фир ма 
за про из вод с т во на ал тер на тив на 
енер гия от би о ма са до пъл ни ха, 
че са го то ви да пред ло жат на 
шко ла та с 30 про цен та поев ти но 
отоп ле ние.

“Ера то” е до го во рила ре вол ви
ращ кре дит от 1 млн. ле ва със 
Све тов на та бан ка. Той да ва въз
мож ност за из г раж да не на ко тел ни 
ин с та ла ции за опол зот во ря ва не на 
би о го ри во.

Пред ло же ние за та къв кре дит 
се от п ра вя са мо към фир ми, ко и то 
мо гад да се спра вят бър зо с из г
раж да не то на те зи обек ти. Фак тът, 
че Све тов на та бан ка има до ве рие в 
“Ера то” го во ри дос та тъч но крас но ре
чи во за въз мож нос ти те на хол дин га 
и дъ щер ни те му фир ми.

Фи нан си ра ни ят про ект за отоп
ле ние на об щес т ве ни сгра ди с 
би о ма са смък ва це на та на ки ло
ват час енер гия до 4,03 сто тин ки, 
а топлинната енергия, получавана 
при изгаряне на наф та та, с ко я то 
про дъл жа ват да се отоп ля ват в 
по ве че то учеб ни за ве де ния стру ва 
20 ст. за ки ло ват час.

От ефек тив но то и ат рак тив но 
пред ло же ние на “Ера то” ще има 
ико но ми чес ки, со ци ал ни и еко ло гич
ни пол зи, ко мен ти ра Стан чев. Той 
съ об щи, че ве че са во де ни раз го
во ри с кме то ве те на 25 об щи ни. 
Ста ва въп рос за ра йо ни, къ де то 
се до би ва дър ве си на  Ро до пи те, 
Ри ла, Ста ра пла ни на и Сред на 
го ра. В найнап ред на ла фа за на 
ре а ли зи ра не то на то зи про ект са 
об щи ни те Са мо ков и Пир доп.

Та къв тип про ек ти са найиз год
ни там, къ де то има по тен ци ал за 
ге не ри ра не на дър вес но то би о го
ри во. Из г раж да не то, об с луж ва не то 

С 30 % По-Ев ти НА тоП ЛиН НА ЕНЕр ГиЯ ЗА 
УЧиЛиЩАтА

и под дър жа не то на та ки ва ко тел ни 
ин с та ла ции, в учи ли ща и дру ги 
об щес т ве ни сгра ди, е за дъл же ние 
на фир ма та. Об щи на та тряб ва да 
пла ща са мо кон су ми ра на та енер
гия, ко я то как то ста на яс но е със 
зна чи тел но понис ка це на от та зи, 
получавана от оползотворяването 
на тра ди ци он но то ди зе ло во го ри во. 
По га ся ва не то на кре дит на та ли ния е 
ан га жи мент един с т ве но на фир ма та, 
ко я то ос та ва соб с т ве ник на из г ра де
ни те от нея ко тел ни цен т ра ли.

Автор: Де лян Ав ра мов



1/2009 7ÒÎÏËÎ

Фир ма та е съз да де на през 
1989 г. от инж. Ге ор ги Му за фи ров. 
“ЕРА ТО“ е струк ту ри ра на ка то Хол
дин го ва организация, включваща 
11 дъщерни фирми, работещи в 
няколко направления. Ос нов на та 
дейност, развивана през годините 
е в об ласт та на отоп ли тел на та 
тех ни ка.

“Ерато Холдинг“ - Хасково

20 Го Ди Ни Фир мА “ЕрА то” 

представяме Ви представяме Ви

“ЕРАТО” – АД - търговия на едро с ма-
териалиисъоръжениянаотоплителната
техника, които се реализират на пазара
от  дистрибуторска мрежа от 60 фирми
в цялата страна.

“ЕРАТОИНЖЕНЕРИНГ”,“ЕРАТОКЛИМА”,
“ЕРАТЕРМ“ - дъщерни инженерингови
фирми, които предлагат комплексни
решения в областта на отоплителната,
климатична и вентилационна техника.

“ЕРАТОПРОДУКТ” – завод за производ-
ство на съоръжения за оползотворяване
на Възобновяеми Енергийни Източници
/ВЕИ/ - биомаса. Произвеждат се на-
пълно автоматизирани съоръжения за
оползотворяване на биомаса с мощност
от 15 кW до 1.1 MW.

“ЕРАТО РЕСУРС”  – произвежда и
обезпечава горивото – биомаса под
форма на дървесни пелети, дървесни
трески, костилки от сливи и череши,
необходимозапредлаганитеавтоматизи-
рани съоръжения за неговото енергийно
оползотворяване.

ЗММ – Хасково – водеща в България
фирма за производство на  дървообра-
ботващи машини, чийто износ за страни
от Европа, САЩ и др. надхвърля 90%
от общото производство, както и  дро-
билни машини за производство на дър-
весни трески.

“ЕРАТО ТРАНС” – международен и вът-
решен транспорт.

“ТРАКИЯ ЛИЗИНГ” – лизингова къща
създаденазадастимулирареализацията
на предлаганите от холдинга продукти
и услуги.

“КАРЕРА” – Производство на напълно
автоматизирани котелни съоръжения за
енергийно оползотворяване на дървесна
биомаса с мощност до 500 kW.

“РОДОПИ ПРОПЪРТИ” – Производство-
то и изграждането на къщи от дървени
трупи тип “LogHome”.

“ЕРАТОЛЕС” – производство намебели
от ламинирани плоскости по поръчка,
каталог или индивидуален проект. Во-
дещо производство е изработването на
кухненско и офисобзавеждане.Фирмата
предлага изработка намебели задетски
стаи и обзавеждане на хотели.

“РОДОПИ КЪРДЖАЛИ” – предпечатна
подготовка и печат на всякакви видове
рекламни материали.

ло кал ни фир ми, ко и то ра бо тят в 
та зи об ласт със след но то: ком п
лек с но раз ре ша ва не на за да ча та 
от нос но до би ва не, про из вод с т во, 
съх ра не ние на го ри ва от би о ма са, 
мес т но про из вод с т во на кот ли и 
съ о ръ же ния за ней но то опол зот
во ря ва не с мощ ност до 1100 kW,  

Автор: Александър Бозаков

“Ерато Продукт”

мяс то то на “Ера то” в енер гий-
на та сис те ма на Бъл га рия

В своя 20  го ди шен опит в об
ласт та на отоп ли тел ни те съ о ръ же
ния и из г раж да не то на отоп ли тел ни 
ин с та ла ции, “ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” АД 
има уни кал но ро дос ло вие. То ва е 
един с т ве на та ком па ния, ра бо те ща 
в Бъл га рия, ко я то раз по ла га с 
из к лю чи тел но раз ви та и ор га ни
зи ра на дис т ри бу тор с ка мре жа от 
ин же не рин го ви фир ми, чий то брой 
над х вър ля 60.   

пъ лен ин же не ринг  
и сер виз на из г раж
да ни те ин с та ла ции 
и съ о ръ же ния. 

Об ща та то-
плинна мощ ност 
на про да де ни те 
съ о ръ же ния от  
фир ма “Ера то” в 
стра на та е рав на 
на ка па ци те та на 
2 ре ак то ра на АЕЦ 
“Коз ло дуй”.

Ка то до ка за тел с т во за ма ща би
те на ра бо та в Бъл га рия и опи та, 
нат ру пан през го ди ни те от фир ма 
“ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” АД мо же да 
пос лу жи фак тът, че към днеш на 
да та, на ба за ста тис ти ка от пос
лед ни те 8 го ди ни, ин с та ли ра на та 
мощ ност са мо на кот ли с пи ро лиз но 
опол зот во ря ва не на би о ма са та над
х вър ля 590 MW. През пос лед ни те 
10 го ди ни на ши кли ен ти са над 
51 000 до ма кин с т ва в стра на та, от 
ко и то око ло 70% пол з ват съ о ръ
же ния, опол зот во ря ва щи би о ма са.  

“ЕРА ТО ХОЛ
ДИНГ” АД е во де ща 
фир ма в об ласт та 
на отоп ли тел на та 
тех ни ка, не са мо 
по от но ше ние на 
внос ни те про дук
ти за енер гий но 
опол зот во ря ва не на 
би о ма са, на ко и то 
фир ма та е из к лю
чи те лен пред с та ви
тел за стра на та, но 
за що то се от ли ча ва 
от всич ки ос та на ли 

Създаване и развитие през годините



1/20098 ÒÎÏËÎ

Тук е важ но да бъ дат по со че ни 
и ня кол ко про ек та, ко и то фир ма 
“ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” АД ре а ли зи ра, 
ба зи ра ни на кот ли от газ ге не ра
то рен (пи ро ли зен) тип, пол з ва щи 
дър вес на би о ма са и бри ке ти, как то 
и  на пъл но ав то ма ти зи ра ни кот ли 
на би о ма са, пол з ва щи дър вес ни 
трес ки, дър вес ни пе ле ти, кос тил ки 
от че ре ши и сли ви.  Про ек ти те 
до би ли най–го ля ма по пу ляр ност в 
Бъл га рия са:

1. Из г ра де на ця лос т на ко тел на 
ин с та ла ция с на пъл но ав то ма ти зи
ран ко тел на би о ма са с мощ ност 
500  kW, ин с та ли ран в МБАЛ “Иван 
Скен де ров” – гр. Го це Дел чев, одоб
рен и фи нан си ран от Хо лан д с ко то 
пра ви тел с т во под ко ор ди на ци я та на 
SENTER – Хо лан дия, ре а ли зи ран по 
ме ха низ ма “Съв мес т но из пъл не ние” 
на Про то ко ла от Ки о то. 

2. Пи ло тен про ект “Гор с ки сек
тор: смя на на го ри ва та” – одоб рен 
и фи нан си ран от Све тов на та бан ка 
по прог ра ма та “Ини ци а ти ви, свър
за ни с из ме не ни е то на кли ма та” 
на Япон с кия до ве ри те лен фонд. 
Про ек тът е ре а ли зи ран в гр. Ар
ди но в на ча ло то на 2005 г, ка то 
ко тел ни те съ о ръ же ния от на пъл но 
ав то ма ти зи ра ни кот ли на би о ма са 
с об ща ин с та ли ра на мощ ност от 
1.2 MW са ин с та ли ра ни в МБАЛ 
– Ар ди но, СОУ “Ва сил Лев с ки – 
гр. Ар ди но и На чал но учи ли ще 
“Хрис то Бо тев” – гр. Ар ди но. Съ
щи ят про ект се ци ти ра в доб ри те 
прак ти ки на про ек ти фи нан си ра ни 
от Све тов на та бан ка, ко е то е вид но 
и в пре зен та ци я та на Mr. Volkmar 
Schaefer – “Еta energy – consulting”, 
Pfaffenhofen – Germany¸ на те ма 
“Solid Biomass – case – studies 
for small scale projects (Bulgaria) 
and large scale projects (Bavaria/
Germany)”.

3. Ус пеш но ре а ли зи ран про ект 
в на ча ло то на 2005 г. фи нан си ран 
от Ев ро пейс ка та Бан ка за Ре кон
с т рук ция и Раз ви тие (EBRD) по 
прог ра ма та EBRD Bulgaria Energy 
Efficiency and Renewable Energy 
Credit Line Support. Про ек тът осъ
щес т вен под на и ме но ва ни е то “Erato 
Holding Plc Biomass Energy Project” 
и включ ва из г раж да не то на де вет 
ко тел ни цен т ра ли ба зи ра ни на кот
ли пол з ва щи въ зоб но вя ем енер ги ен 
из точ ник – дър вес на би о ма са, про
из веж да щи и дос та вя щи топ лин на 
енер гия към етаж на соб с т ве ност в 
две жи лищ ни сгра ди в гр. Со фия, 

Котел на биомаса в 
МБАЛ “Иван Скендеров”, 

гр. Гоце Делчев ►

▲ Професионална 
гимназия "Селско и 
горско стопанство", 
град Чепеларе, и 
инсталираните 
◄ топлинен акумула-
тор и водогреен 
котел за изгаряне на 
дървесен чипс

▲ Сградата на ОДЗ - Филиал Елхи-
ца, гр. Чепеларе и автоматизираният 
водогреен котел на дървесна биомаса, 

монтиран след преустройството на 
отоплителната инсталация ►
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три об щес т ве но ад ми нис т ра тив ни 
сгра ди в гр. Хас ко во и че ти ри про
из вод с т ве ни сгра ди, от ко и то три в 
гр. Хас ко во и ед на  в гр. Кър джа ли.  
Енер ги я та про из веж да на и дос та
вя на от фир ма “ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” 
АД към го ре о пи са ни те сгра ди, 
са зап ла ща от  кли ен ти те, ко и то 
пол з ват ус лу га та, по ин ди ви ду ал ни 
до го во ри за “Дос тав ка на Топ лин на 
Енер гия”.  Та ка опи са ни ят про ект 
е в  ос но ва та на раз ра бот ва не то 
на  “Case – studies” за Све тов на та 
Бан ка, с цел не го во то мул тип ли ци
ра не в стра на та. 

 
4. Ре а ли зи ран про ект „Зе ле на 

енер гия” – фи нан си ран от Ев ро
пейс ка та Бан ка за Ре кон с т рук ция 
и Раз ви тие (EBRD) по прог ра ма та 
EBRD Bulgaria Energy Efficiency 
and Renewable Energy Credit Line 
Support. Про ек тът включ ва из г раж
да не то на 2 отоп ли тел ни ко тел ни 
цен т ра ли за про из вод с т во, раз п ре
де ле ние и кон су ма ция на топ лин на 
енер гия и го рив на ка ме ра за ге
не ри ра не на топ лин на енер гия за 
су шил на ка ме ра за производство 
на дър вес ни пе ле ти, чрез из га ря не 
на дър вес на би о ма са.

 Про ект Зе ле на Енер гия включ ва 
след ни те под про ек ти:

 Про ект #1 Из г раж да не на ОЦ 
с топ лин на мощ ност 2.0 MW;

 Про ект #2 Из г раж да не на го
рив на ка ме ра с топ лин на мощ ност 
1.1 MW;

 Про ект #3 Из г раж да не на ОЦ 
с топ лин на мощ ност 300 kW.

5. Из г раж да не на отоп ли тел на 
ко тел на цен т ра ла тип енер гий на 
ка би на за отоп ле ние и БГВ в ОДЗ 
 Фи ли ал Ел хи ца – гр. Че пе ла ре

Про ек тът включ ва  из пъл не ни е то 
на след ни те дей нос ти: енер ги ен 
одит, ра бот но про ек ти ра не, дос
тав ка, мон таж, пуск и нас т рой ка 
на ав то ма ти зи ран во дог ре ен ко тел 
мо дел MarineCSA 230 с топ лин на 
мощ ност на го рив на та ка ме ра 271 
kW, из га рящ енер гий ни трес ки и/
или дър вес ни пе ле ти, про из вод
с т во на фир ма D’ALESSANDRO
TERMOMECCANICAИта лия.

 Ко те лът и спо ма га тел ни те съ
о ръ же ния са мон ти ра ни в ме та лен 
топ ло и зо ли ран 20 фу тов кон тей нер 
 енер гий на ка би на. Во дог рей ни ят 
ко тел е сто ма нен, ком пак т на кон с
т рук ция, ком п лек то ван с ав то ма ти
зи ра но ус т ройс т во за по да ва не на 
го ри во то, таб ло за уп рав ле ние и 
по жа роо бе зо пасяваща сис те ма.

6. Про ект – ко тел на ин с та ла ция 
пол з ва ща за го рив на ком по нен та 
дър ве сен чипс,  за отоп ле ние и БГВ 
в Професионална гимназия „Сел с ко 
и гор с ко сто пан с т во” – Че пе ла ре. 
Ин с та ли ра на мощ ност 340 KW. 

“ЕрА то” е доб ре поз на та и на 
меж ду на род на та сце на.

Съ о ръ же нията на фирмата са 
ек с пор т но ори ен ти ра ни, сер ти фи
ци ра ни и мар ки ра ни по CE. Про
из вод с т ве ни те с тър гов с ка та фир ма 
на “ЕРА ТО” са сер ти фи ци ра ни съг
лас но стан дар та за уп рав ле ние на 
ка чес т во то ISO 9001. Ре а ли зи ра т 
се съ о ръ же ния в Ита лия, Ав с т рия, 
Лит ва, Лат вия, Ес то ния, Че хия, Сло
ва кия, Юж на Ко рея.

Фирмата раз по ла га с уни кал на 
топ ло тех ни чес ка ла бо ра то рия, ко

Свидетелства за високия имидж на “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД

● Хиляди инсталирани отоплителни инсталации и доволни клиенти на фирмата.
● Изградени Биомаса Центрове в Хасково, Пловдив, София, Варна, Бургас,
 Самоков, Стара Загора, Гоце Делчев, Чепеларе.
● Данъкоплатец за 2002 г. за Хасковска област.
● 23 място в класацията на БТПП за цялата страна през 2003 г.
● Данъкоплатец  №1 и бизнесмен на годината за 2006 г.
● Висока оценка и пример за добри практики за успешно реализирани проекти от 
 EBRD в България в областта на възобновяемите енергийни източници.
● Висока оценка и благодарствена грамота от Технически университет – София.
● Висока оценка и благодарствена грамота от Технически университет
 “Ангел Кънчев”– Русе.
● Висока оценка и благодарствена грамота от Технически университет – Сливен.
● Висока оценка от Университета по хранителни технологии – Пловдив.
● 5 златни медала от Техническия панаир в Пловдив, като последният е от 2008 г.
● Награда – предприемач на годината – 2006 г.
● Награда – „Фирма за успешно реализирани проекти и активни дейности по
 Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” -  2004 г.

“ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД е член на:

 Българска Търговско-Промишлена Палата;
 Българска Стопанска Камара;
 Американската Търговска Камара;
 Българска Предприемаческа Камара;
 Европейски Бизнес Конгрес;
 Асоциация за Енергийно Оползотворяване на Биомасата;
 КоГен–България.

я то из пит ва всич ки про из веж да ни 
съ о ръ же ния, както и но ви те внос ни 
такива пре ди да се взе ме ре ше ние 
за пред ла га не на бъл гар с кия па зар. 
Та зи ла бо ра то рия е уни кал на и с 
раз ра бо те на та ме то ди ка и из пи та ни
я та, ко я то из вър ш ва на въ зоб но вя е
ми те го ри ва от би о ма са, лан си ра ни 
на па за ра в Бъл га рия. По то зи 
на чин с го ля ма точ ност се сле ди 
и из вър ш ва  ка те го ри зи ра не на тех
ни те ка чес т ве ни по ка за те ли. В то ва 
от но ше ние "Ерато" съ що е но ва то р 

и пре да ва  натрупания опит 
на съз да ва щи те се но ви 
про из вод с т ва в стра на та на 
го ри ва от би о ма са. 

Всич ки съ о ръ же ния, ко и
то ЕРА ТО вна ся на бъл гар
с кия па зар би ло те опол
зот во ря ва щи при ро ден газ, 
би о ма са, тер мо–пом пе ни 

Топлотехническа лаборатория
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съ о ръ же ния, как то и съ о ръ же ни я та 
на би о ма са, ко и то про из веж да са 
одоб ре ни от прог ра ма та на EBRD 
(REECL) и пол з ват об ле че на кре дит
на ли ния със суб си дия от 20%.

 
 III. Социална и кадрова по-

литика на “ЕрА то“

Към мо мен та в дъ щер ни те 
фир ми на “ЕРА ТО ХОЛ ДИНГ” АД 
ра бо тят об що око ло 400 слу жи те ли 
и ра бот ни ци. 

Са мо за пос лед ни те 10 г. друже-
ството е внесло в дър жа ва та бли зо 
3 220 000 лв. да нък пе чал ба. Ка то 
проз рач но дейс т ва ща фир ма "Ерато" 
мо же да от че те, че за съ щия пе
ри од пак в дър жа ва та ефек тив но 
са пос тъ пи ли  1 270 000 лв. ДДС, 
1 237 000 лв. ДОД, как то и над 
4 500 000 лв. дру ги да нъ ци. 

Фирмата про веж да  пос ле до
ва тел на со ци ал на по ли ти ка, като 
се от де ля т се ри оз ни сред с т ва за 
бла гот во ри тел ност, под дър жа не на 
дет с ки и юно шес ки фут бо лен от бор, 
как то и  ем б ле ма тич ния за Хас ко во 
спорт – бад мин тон.

Со ци ал на та по ли ти ка е ба зи-
ра на на:

 Пре фе рен ции и со ци ал ни 
при до бив ки за всич ки слу жи те ли 
и ра бот ни ци, ко и то са до ка за ли 
сво и те ка чес т ва и ло ял ност към 
фир ма та;

 Ат рак тив ни схе ми за зап ла ща не 
на тру да на ме ни джъ ри те и всич ки, 
ко и то ра бо тят във фир ма та;

 Съз да ден е спе ци а лен фонд 
за сти му ли ра не на мла ди спе ци
а лис ти;

 Вся ка го ди на за дъл жи тел но се 

фи нан си ра т  про фе си о
нал ни обу чи тел ни кур сове 
за на ши те слу жи те ли, 
ко е то е за лег на ло и в 
стан дар ти те за кон т рол 
и уп рав ле ние на ка чес т во 
ISO 9001, по кой то фир ми
те са сер ти фи ци ра ни. 

Фи нан си ра ни и обо-
руд ва ни ла бо ра то рии в:

 Уни вер си тет „Ан гел 
Кън чев” – Ру се;

 Уни вер си те та по ХТ– 
Плов див;

 ТУ – Сли вен;
Еже год но спон со ри

ра не на На уч на та Кон
фе рен ция на ЕМФ към 
ТУ – Со фия.

Мно го са и ос та на ли те 
при до бив ки:

 Пер со нал ни ав то мо
би ли пол з ва ни от ме ни
джъ ри те на фир ма та.

 Стол на те ри то ри я та 
на ЗММ и в ба за та  в 
гр. Со фия.

 По чив ни ба зи – в с. 
Мал ки Во ден на язо вир 
Ивай лов г рад, на ре ка Ар
да, с. Стой ки те, Слън чев 
бряг, в които слу жи те ли те 
на фир ма та по чи ват. 

IV. “Стра те ги я та на 
“ЕрА то ХоЛ ДиНГ” АД 
през след ва щи те го-
ди ни

За паз ва не на ли дер с
ки те по зи ции в про из вод
с т во то на съ о ръ же ния за 

топ ло тех ни ка та и в из пол з ва не то на 
въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци. 
От с то я ва не на:

 ви со ка ка чес т во;
 си гур ност на енер гос наб дя

ва не то;
 спаз ва не изис к ва ни я та за опаз

ва не на окол на та сре да

Ог ром но то енер гий но бо гат с т во, 
за ко е то мно го от Ев ро пейс ки те 
стра ни мо гат са мо да ни за виж
дат, тряб ва да бъ де опол зот во ре но 
в Бъл га рия то мо же да нап ра ви 
Бъл га рия бо га та и прос пе ри ра ща 
стра на, с ус той чи во енер гий но 
раз ви тие. 

С то ва, ко е то “ЕрА то” пра ви 
вся ка го ди на спа ся ва ед на го ра 
от из си ча не.

Ла бо ра то рии, оборудвани от ЕрАто

ТУ - Русе

УХТ - Пловдив

ТУ - Сливен

Екип от предимно млади специалисти работи за постигане це-
лите на фирмата
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представяме Ви

През месец юли „Ера то Хол
динг” АД от п р аз ну ва 20 го ди ни от 
съз да ва не то на фирма "Ерато". От 
дружеството със зас лу же но за до вол
с т во от бе ля за ха, че за пос лед ни те 
10 го ди ни са про да ли 51000 съ о ръ
же ния. Тях на та топлинна мощ ност 
се рав ня ва на два та ре ак то ра на 
АЕЦКоз ло дуй. 

„Ера то” про ве де за 19и път се
ми нар със сво и те дис т ри бу то ри и 
пред с та ви ло го то на мар ке тин го ва
та си кам па ния – „Не на скъ па та 
енер гия”. Се ми на рът се про веж да 
еже год но по идея на ос но ва те ля на 
„Ера то” и пред се да тел на бор да на 
ди рек то ри те на хол дин га инж. Ге ор ги 
Му за фи ров. За пър во то му из да ние 
пре ди 19 г. Му за фи ров вла га ця ла
та пе чал ба, ре а ли зи ра на от но во то 
про из вод с т во на фир ма та. 

20 Го Ди Ни Фир мА
“ЕрА то” 

Празнично честване

Де лян Ав ра мов

От то га ва и до днес то зи се ми нар 
прив ли ча все по ве че гос ти, ко и то 
ис кат да на у чат не що но во и да 
све рят ча сов ни ци те си с про из вод
с т во то на енер гия от би о го ри ва. 

Юби ле ят бе от бе ля зан по до
ба ва що, на тър жес т во то по то зи 
по вод при със т ва ха сто ти ци гос ти, 
слу жи те ли, дис т ри бу то ри и пар т ньо

ри на фир ма та. Наг ра ди по лу чи ха 
найдъл го го диш ни те и найло ял ни те 
пар т ньо ри, как то и дис т ри бу то ри те 
ре а ли зи ра ли найго ле ми про даж би 
през 2008 го ди на. 

Гвоз де ят на уве се ли тел на та 
прог ра ма бе по пу ляр ни ят дам с ки 
ин с т ру мен та лен квар тет „Ин т ро”, 
из вес тен ка то бъл гар с ки ят „Бонд”.

Дамски струнен квартет "Интро"

Инж. Георги Музафиров отново с отговорна задача

Домакин на 
19-я семинар 
на фирмата 
и празнично-
то честване 
на юбилея 
бе хотел 
"Европа", 
гр. Хасково

Снимка за спомен на наградените

Работен момент от семинара
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представяме Випредставяме Ви

- Г-н Му за фи ров, има те ли 
фор му ла за ус пе шен курс на 
“Ера то Хол динг” и дъ щер ните 
фир ми в ус ло ви я та на кри за?

 То ва е вто ра та кри за, ко я то 
пре жи вя ва ме. Пър ва та бе през 
1996 година при фа ли та на бан
ки те. То га ва имах ме и за дър жа ни 
сред с т ва  око ло 130 000 дой че 
мар ки, ко и то та ка и не ус пях ме 
да по лу чим из ця ло об рат но. Про
тив но на всич ки ос та на ли фир ми 
ре ших ме, че пе ри о да на кри за е 
дос та тъч но ат рак ти вен от глед на 
точ ка на ин вес ти ра не в биз не са и 
точ но през то зи пе ри од съз да дох ме 
про из вод с т во на алу ми ни е ви ра ди а
то ри и ин вес ти рах ме в тър гов с ка та 
струк ту ра. Ко га то всич ки фир ми 
прес та на ха да про да ват за ра ди 
за гу ба та от кур со ве те на ва лу та та, 
ние про дъл жих ме. Ес тес т ве но, че 
за гу бих ме ня кол ко сто тин хи ля ди 
ле ва, но след ка то кри за та из те че, 
кли ен ти те ни ос та на ха и в след
ва щи те ня кол ко го ди ни ут ро их ме 
обе ми те  имах ме ръст от по ря дъ ка 
на 300  350 про цен та. Въп ре ки 
се гаш ния мо мент на све тов на ико
но ми чес ка кри за, ве че има ме опит 
как да про це ди ра ме и за то ва из пол
з ва ме то зи пе ри од ка то съз да ва ме 
но ви раз ра бот ки и се под гот вя ме за 
след к ри зис ния пе ри од. Ви на ги след 
кри за има рас теж и про цъф тя ва
не на ико но ми ка та. Точ но за то зи 
пе ри од се под гот вя ме ин тен зив но 
с фи нан со ви и тър гов с ки схе ми и 
най ве че с про из вод с т во то на но ви 
кот ли и го ри ва. Има ме си прог ра ма, 

“ЕРАТО” - СИМВОЛ НА уСпЕХ

Ви на ги след кри за има рас теж и про цъф тя ва не 
на ико но ми ка та. Точ но за то зи пе ри од се 
под гот вя ме ин тен зив но, каз ва пред се да те лят 
на бор да на 
ди рек то ри те

по ко я то ра бо ти екип от над 20 
чо ве ка. В та зи гру па са вклю че ни 
ви со ко об ра зо ва ни ек с пер ти.

- Ко га ще до й де след к ри зис-
ния пе ри од?

 Пре ди вре ме чеш ки пар т ньо
ри ми за да до ха въп ро са мо га ли 
да прог но зи рам как ще се дви жат 
це ни те на го ри ва та в Бъл га рия в 
след ва щи те 10 го ди ни. От го во рих 
им, че ако мо жех да нап ра вя та зи 
прог но за, ня ма ше да се за ни ма вам 
с топ ло тех ни ка, а щях да тър гу вам 
с го ри ва. По до бен от го вор ще дам 
и се га. Мо е то усе ща не за края на 
кри за та е, че то ва ще ста не от 4 
до 6 ме се ца, след ка то бан ки те 
про я вят из вес т на сго вор чи вост и 
от пус кат кре ди ти. Та ка ва  гъв ка вост 
за се га лип с ва. Ко га то за поч не про
це са на фи нан си ра не на фир ми те 
от тях на стра на, оз на ча ва, че е 

дош ло на ча ло то на края на кри за та. 
Спе ци ал но за на шия бранш ще е 
око ло 6 ме се ца след ка то раз ви
тите ев ро пейс ки стра ни из ля зат от 
кри за та. Спо ред мен спе ци ал но за 
топ ло тех ни ка та в Бъл га рия ста би ли
зи ра не то ще се усе ти във вто ра та 
по ло ви на на 2010 го ди на.

- Ще раз ши ря ва те ли пар-
т ньор с т во то с чуж дес т ран ни 
фир ми и ин вес ти то ри?

 Неп ре къс на то го пра вим и неп
ре къс на то сме в ре ал ни пар т ньор с ки 
от но ше ния по ра бо та та с ев ро пейс
ки прог ра ми и раз ра бот ва не то на 
про ек ти във връз ка с про из вод с т во 
и тър гов с ка дей ност. Сфе ри те на 
сът руд ни чес т во неп ре къс на то се 
раз ши ря ват. От на ча ло то на та зи 
го ди на учас т вах ме на из ло же ние 
за би о ма са в Пор т ланд,САЩ, къ
де то ни во то на из пол з ва не то й е 

Интервю на Делян Аврамов

Инж. Ге ор ги Му за фи ров - 
пред се да те л на бор да 

на ди рек то ри те на 
“Ера то Хол динг”
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свръх ви со ко. Там има ме пар т ньо ри, 
ра бо те щи за Пен та го на и пра ви тел
с т во то на Ща ти те и кон цер на “Шел”. 
Бях ме на из ло же ние във Фран ция, 
сре щах ме се с Ев ро пейс ки те асо
ци а ции по би о ма са. По се тих ме и 
из ло же ние в Хам бург. На всич ки 
те зи фо ру ми ста на яс но, че “Ера то” 
е ин те ре сен и дос то ен пар т ньор. 
Наскоро до го во рих ме по ред но то 
пар т ньор с т во с френ с ки ко ле ги, ко
и то да ни прес тав ля ват в стра на та 
си. По лу чих ме и пред ло же ние за 
кре дит от Све тов на та бан ка за 1 
000 000 ле ва. То ва е ре вол ви ращ 
кре дит, кой то да ва въз мож ност да 
се нап р ави отоп ле ние на учи ли ща, 
дет с ки гра ди ни и дру ги обек ти от 
пуб лич ния сек тор. Та ко ва пред ло
же ние се от п ра вя са мо към фир ми, 
ко и то мо гат да се спра вят бър зо с 
из г раж да не то на те зи обек ти. За 
мен то ва е дос та ви со ка оцен ка. 
Плюс то ва през пос лед ни те две 
го ди ни раз ши рих ме па за ра. Стъ пих
ме на па за ра в Гер ма ния. В ця ла 
Ев ро па сме на па за ра за го рел ки 
на пе ле ти, вклю чи тел но и в при
бал тийс ки те ре пуб ли ки.  

- За те зи 20 го ди ни, как ви са 
ва ши те наб лю де ния, пра ви тел с-
т ва та и дър жа ва та по ма гат или 
по ве че пре чат на биз не са?

 Не бих ис кал да ко мен ти рам в 
под роб нос ти. Мо га да ка жа, че мал ко 
пре ди стра на та ни да ста не член 
на ЕС, а и след то ва се по чус т ва 
се ри оз на под к ре па за бъл гар с ки те 
фир ми, ко и то се за ни ма ват с дей
нос ти в об ласт та на енер ге ти ка та, 
ал тер на тив ни енер гий ни из точ ни ци 
 би о ма са и т.н.

- От нос но пре диш ния ми 
въп рос, има те дъ щер на фир ма 
в Тур ция. Мо же ли да нап ра ви-
те срав не ние как тях на та и 
на ша та дър жа ва сти му ли рат 
биз не са?

 Там има ше до ти ра не на из но са 
и с то ва сти му ли ра ха про из вод
с т во то. Тук за съ жа ле ние за се га 
ни що по доб но не се е слу чи ло, 
но има и не що поиз год но от те зи 
до та ции. То се нап ра ви във всич ки 
бив ши стра ни от соц ла ге ра и то ва 
е т.нар. ек с пор т но зас т ра хо ва не. То 
до го ля ма сте пен се зап ла ща от 
дър жа ва та и поз во ля ва на помал
ки те и крех ки фир ми да из ля зат на 
порис ко ви те па за ри. На тях бъл
гар с ка та про дук ция вли за полес но. 
По ли ти ци те ни тряб ва да раз бе рат, 

мег дан с Гер ма ния и САЩ. Все 
още стра на та ни раз по ла га с мно го 
спе ци а лис ти в на но тех но ло ги и те. 
Се га ня кои от те зи хо ра се чу дят 
как да си ку пят за кус ка и се про
да ват ев ти но в чуж би на. Дър жа ва та 
тряб ва да по мог не мал ко в то ва 
от но ше ние, вмес то да пра ща два 
пъ ти по 150 пен си о не ри в пет з вез
д ни хо те ли. За те зи па ри мо же ше 
да из ле зе но во из де лие, ко е то да 
раз вие ико но ми ка та ни.

- Спо ред ва ши те спе ци а лис-
ти Бъл га рия мо же да е из ця-
ло не за ви си ма за енер гий но то 
отоп ле ние чрез би о ма са. Та зи 
идея дос та тъч но по пу ляр на ли 
е ве че у нас?

Над 51000 домакинства са 
клиенти на “Ерато”

че с мал ко ин вес ти ции от дър жа ва
та, мо же да се пос тиг не се ри о з ен 
ре зул тат ка то се до ти рат но ви те 
про из вод с т ва на бъл гар с ки те фир
ми. За да го во рим за уве ли ча ва не 
на из но са, тряб ва  да сме на яс
но и как во мо жем да пред ло жим. 
За се га пра ви впе чат ле ние, че сме 
се хва на ли за тра ди ци он но то  лу
ка н ки, ки се ло мля ко и си ре не. Ако 
дър жа ва та ин вес ти ра са мо ня кол ко 
ми ли о на за раз ра бот ка та на но ви 
из де лия, то ва ще уве ли чи хи ля док
рат но из но са в оп ре де ле ни сфе ри. 
Има ме ин те лек ту а лен по тен ци ал, 
ако дър жа ва та ин вес ти ра, ще се 
по я вят но ва то ри те. Те зи об лас ти 
са съз да ва не то на ла зер на тех ни ка. 
Има ло е вре ме ко га то сме де ля ли 

че ре шо ви и виш не ви кос тил ки. 
Та ки ва пе ле ти за отоп ле ние 
се про из веж дат във фир ма та 
и ста ва т все попо пу ляр ни за
ра ди ви со кия си ко е фи ци ент 
на по лез но дейс т вие. 

Об ща та мощ ност на про
да де ни те от „Ера то” съ о ръ же
ния в стра на та ни са рав ни 
по мощ нос ти на два атом ни 
ре ак то ра от Коз ло дуй.

Над 51 000 бъл гар с
ки до ма кин с т ва са ста на ли 
кли ен ти на „Ера то”, пох ва ли 
се със зас лу же но за до вол с
т во из пъл ни ел ни ят ди рек тор 
на хол дин га инж. Кра си мир 
Стан чев. 

При о ри тет ни е да раз ви
ва ме ал тер на тив ни ва ри ан ти 
на енер гия, ко мен ти ра инж. 
Стан чев. Той до пъл ни, че 
га зо ва та кри за е по ка за ла 
кол ко крех ки са енер гий ни
те сис те ми на стра на та ни 
и Ев ро па. 

Спо ред спе ци а лис ти те 
от „Ера то” Бъл га рия мо же 
да е из ця ло не за ви си ма за 
енер гий но отоп ле ние. То ва 
мо же да се ре а ли зи ра чрез 
из пол з ва не то на би о ма са от 
от пад на дър ве си на, до ри и от 

Инж. Кра си мир 
Стан чев
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 Не са мо спо ред спе ци а лис ти те 
ни, но и от ек с пер ти те в Ев ро па 
и све та. Найго ля мо то ко ли чес т во 
енер гия е от слън це то. Ако мо жем да 
уло вим са мо за 10 ми ну ти всич ка та 
та зи енер гия, тя ще ни е дос та тъч на 
за 10 000 го ди ни нап ред.

Не мо жем да я уло вим и тър сим 
на чин да я аку му ли ра ме. Найдоб ри
те аку му ла то ри са рас те ни я та. Ве че 
15 го ди ни със сил но то съ дейс т вие 
на “Ера то” в Бъл га рия се по пу ля
ри зи ра би о ма са та. Съз да дох ме асо
ци ация "Енергийно оползотворяване 
на биомасата" и със съ дейс т вие 
на на ша та фир ма, тя ста на член 
на Ев ро пейс ка та асо ци а ция. В 
Съ е ди не ни те ща ти от би о ма са се 
про из веж дат раз ре ди те ли, го ри ва 
и плас т ма си. 

- Пред виж да те ли но ви енер-
гий ни топ ло цен т ро ве и раз-
ши ря ва не на про из вод с т ва та 
на ал тер на тив ни го ри ва от 
би о ма са?

 Еже год но из г раж да ме та ки ва. 
Те ве че са 10. След ва щи ят ще е 
в Бер ко ви ца и ще за ра бо ти до 
края на го ди на та. Там е ра йон с 
изо би лие на твър да дър ве си на. От 
мес т но то ди ве чо въд но сто пан с т во, 
ко е то ра бо ти с Ле со тех ни чес кия 
ин с ти тут про я вя ват го лям ин те рес. 
С на ше съ дейс т вие се под гот вя и 
учеб ник за обу ча ва не на ме ни джъ ри 
в об лас та на опол зот во ря ва не то на 
би о ма са та и би о га за.

- “Ера то” се сла ви с доб ра-
та си кад ро ва по ли ти ка. Ако 
не е тай на, ще раз к ри е те ли 
част от ат рак тив ни те схе ми 
на про фе си о нал на ква ли фи ка ция 
и зап ла ща не то на ва ши те ме-
ни джъ ри и ра бот ни ци?

 В на шия ре ги он и до ри в 
Бъл га рия на пръс ти те на ед на та 
ръ ка мо гат да се из б ро ят фир ми те, 
ко и то с та ка ва го ля ма пер с пек ти ва 
за раз ви тие на кад ри те. Ня ма ме 
сти пен ди ан ти. Из бяг ва ме да ан га
жи ра ме скъ поп ла те ни спе ци а лис ти. 
Стра те ги я та ни е да ги съз да ва ме 
чрез раз ви тие на  мяс то. На ши те 
ме ни джъ ри са сред найдоб ре пла
те ни те. Те имат въз мож ност пос то
ян но да кон так ту ват със се ри оз ни 
ев ро пейс ки фир ми.

- Как во по жер т вахте за те зи 
20 го ди ни?  

 Из вън по лез ре ни е то са ли
ше ни я та и ком п ро ми си те. В пуб

лич но то прос т ран с т во се знае, че 
сме фир ма, ко я то е гъв ка ва и се 
раз ви ва доб ре. Найваж но то е, че 
сме с ог ро мен имидж зад гра ни ца. 
Гор дея се, че ус пях ме да из г ра дим 
пер с пек ти ва, ние сме об ре че ни на 
ус пех. То ва оба че ми кос т ва мно го 
в ли чен план. От дъл го вре ме не 

съм хо дил на по чив ка на мо ре. 
Ли ша вал съм от вни ма ние се
мейс т во то си за ра ди слу жеб ни те 
за дъл же ния. Ли ша вал съм се от 
при я те ли. При я тел с т во то е сил на 
ма те рия и е мно го важ но. То не 
би ва да се смес ва с биз не са.  

В нас то я щия мо мент све тов на та 
ико но ми ка се на ми ра ка за но ме
та фо рич но в   за дъ не на ули ца. В 
спе ци ал на та ли те ра ту ра и в по ли ти
ка та се спря гат раз лич ни епи те ти по 
от но ше ние на бу шу ва ща та све тов на 
кри за и ня ма на ло жи ла се кон цеп ция 
за ней ния ха рак тер. Поч ти всич ки 
ек с пер ти са еди но душ ни в те зи те 
си,  че по ха рак тер тя е гло бал на, 
но за раз лич ни те стра ни кри за та 
при е ма раз но об раз ни фор ми.

В по ве че то от ев ро пейс ки те 
стра ни, кри за та пре дим но е де мог
раф с ка и ико но ми чес ка, в све то вен 
ма щаб – фи нан со ва и еко ло ги чес ка, 
в Азия с мал ки из к лю че ния  во
ен на, в САЩ – кри за, свър за на 
с от ми на ла та сла ва на до ла ра и 
т.н. Су ми рай ки мно жес т во то оп ре
де ле ния и су пер ла ти ви по по вод 
днеш на та кри за, и найве че оп ти
мис тич на та ха рак те рис ти ка, че кри
за та, оз на ча ва но ви въз мож нос ти, 
оче вид но съв ре мен на та гло бал на 
кри за се ха рак те ри зи ра със смя на 

ГЛОбАЛНАТА кРИзА И пАзАРъТ НА
ВъзОбНОВяЕМИ ЕНЕРГИйНИ  РЕСуРСИ

Автор: доц. д-р Иван Или ев

Цел та на статията е въз основа на ин дек си те за оцен ка на 
на ци о нал ни те па за ри за ал тер на тив ни из точ ни ци на енер гия, 
да се прос ле ди ди на ми ка та на об щия ин декс от па зар ния сег-
мент на въ зоб но вя е ми те из точ ни ци на енер гия, кой то включ ва 
вет ро вия, слън че вия, ин дек с на би о ма са та и дру ги ал тер на тив-
ни из точ ни ци на енер гия. На та зи ба за след ва  да се тър сят 
пъ ти ща за пре о до ля ва не спа да в све тов на та ико но ми ка  в ре-
зул тат от ре це си я та. 

на тен ден ци и те и сте ри о ти пи те. По 
на ше мне ние, ста ри те тен ден ции 
ве че се сри на ха, а но ви те още 
не са се фор ми ра ли или все още 
са не о съз на ти и не из с лед ва ни от 
на уч на та об щ ност. Фи нан со ви те 
за гу би за  гло бал на та ико но ми ка 
през ми на ла та го ди на със тав ля ват 
50 трлн., до ла ра прес мет на ха ек
с пер ти те на Ази ат с ка та бан ка за 
раз ви тие (АБР). В све та не ос та на 
поч ти ни то един ре ги он, кой то да 
не е за сег нат от кри за та: найсил
но от всич ки пос т ра да Азия, но да 
пре о до лее теж ки те пос ле ди ци на 
нея се от да де дос та тъч но бър зо.* 

∗ Те зи и по со че ни те по-до-
лу дан ни са сне ти, обоб ще ни 
и ана ли зи ра ни от по со че ни те 
из с ле до ва тел с ки ин с ти ту ции 
Ernst & Young, Global McKinsey 
Institut, списа. „Ми ро вая энер ге-
ти ка” и др.

пазари пазари
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Не поз на ти ят спад в стой ност та 
на фи нан со ви те ак ти ви се ока за 
съ пос та вим със све тов ния бру тен 
вът ре шен про дукт (БвП), кой то 
през 2008 го ди на се  оце ня ва 
на 70 трлн., до ла ра. По дан ни 
на АБР, стой ност та на ак ци и те, 
дър жав ни те и час т ни те об ли га ции, 
обез пе че ни с ипо теч ни и дру ги 
ак ти ви, в ре зул тат на кри за та се 
сни жи ха на ре кор д ни те 50 трлн., 
до ла ра или 8085%  от све тов ния 
бру тен про дукт. Фи нан со ви те за гу би 
на ази ат с ки те дър жа ви, без  Япо
ния, дос тиг на ха 9,6 трлн., до ла ра 
(поч ти 109% БВП), или  на ре ги о на 
се па да ед на пе та част от  всич ки 
за гу би след  ка то ази ат с ки те бан ки 
и ком па нии в пос лед ни те го ди ни 
ак тив но ку пу ва ха ак ти ви по це лия 
свят. Стра ни те от Ла тин с ка Аме ри
ка за гу би ха 2,2 трлн. до ла ра (57%  
от ре ги о нал ния БВП). "Ма кар Азия 
и Ла тин с ка Аме ри ка да раз ши ри ха 
сфе ра та на ка пи та лов ло же ни я та 
си и броя на тър гов с ки те си пар
т ньо ри, вли я ни е то на на ма ле ни е то 
на ек с пор та, фи нан со ви те по то ци, 
ин вес ти ци и те прос то е пот ре са ва
що",  се каз ва  в док ла да на АБР. 
Кри за та об х ва на поч ти всич ки стра ни 
от све та и с те че ние на вре ме то 
си ту а ци я та, ка то че ли се вло ша ва. 
До ка за тел с т во за то ва е спа да на 
ин дек си те на све тов ни те фон до ви 
бор си, нап ри мер  ин дек сът Nikkei, 
кой то пад на до 26го диш ни ят си 
ми ни мум  7086 пун к та (1,2%). Теж
ка ще се ока же  близ ка та го ди на, 
го ди на и по ло ви на, ка то прог но зи те 
со чат, че  един от пър ви те ре ги о ни, 
ко и то ще се спра вят с кри за та, ще 
бъ де  Азия. Про дъл жа ва ре кор
д но то сни же ние и на фон до ви те 
па за ри в САЩ,  къ де то ин дек сът 
Dow Jones спад на с 1,2% и дос
тиг на най нис ка та си стой ност от 
про лет та на 1997 го ди на  6547 
пун к та. Ин декс NASDAQ се вър на 
на рав ни ще то си от 1268,64 пун к
та, ка то за гу би 2%. По вод за то ва 
са ду ми те на един от найкруп ни те  
фи нан сис ти и бо га ти хо ра в све та 
Уо рън Бъ фет в за яв ле ни е то му, че 
до края на кри за та още е да ле че, 
а съ що та ка и не га тив ни те прог но
зи на Све тов на та бан ка. “Све тът 
прак ти чес ки спря раз ви ти е то си, а  
аме ри кан с ка та ико но ми ка се сри на 
в про паст та”, илюс т ри ра нас ко ро 
си ту а ци я та Бъ фет. 

В САЩ ико но ми чес ка та кри за се 
раз ви ва  прак ти чес ки по найло шия 
от въз мож ни те сце на рии за я вя ва 
той в ин тер вю за  те ле ви зи он на та 
ком па ния CNBC. По не го ва оцен ка, 

ико но ми ка та ще се въз с та но ви след 
5 го ди ни. “У нас е найсъ вър шен на та 
ико но ми чес ка ма ши на, съз да де на 
ня ко га от чо ве ка”,  до ба вил към 
оп ти миз ма си ми ли ар де ра, ма кар 
че по ду ми те му САЩ, ги гро зи 
„ико но ми чес ки Пърл Хар бър”. 

Не об хо ди мо е съ що та ка ка
те го рич но да се под чер тае, че за 
мно го стра ни ико но ми чес кият спад 
в найбе зо бид на та му фор ма ре
це си я та е всеп риз на та ре ал ност 
въп ре ки про мен ли ви те прог но зи,  а 
ръс тът на ико но ми ки те в стра ни те 
от БРИК (Бра зи лия, Ру сия, Ин дия 
и Ки тай) в найдоб рия слу чай, се
ри оз но  ще се за ба ви. Всич ко то ва 
с оп ре де ле на нас той чи вост изис к ва 
да се тър сят ефек тив ни пъ ти ща за 
поско рош но из ли за не на ико но ми
ки те от ре це си я та. 

Ня ма съм не ние, че ана ли зът 
в тен ден ци и те на су ро вин ни те 
па за ри е един от вер ни те пъ-
ти ща за из ход от кри зис ни те 
по ло же ния. На та зи ба за ка то 
ви зи ра ме ин дек си те за от дел ни те 
стра ни фор му ли ра ни от  Ernst & 
Young, оце ня ва щи на ци о нал ни те 
па за ри за ал тер на тив ни из точ ни ци 
на енер гия, ще прос ле дим тен ден
ци и те в тях но то раз ви тие. По ра ди 
ог ра ни че ния ха рак тер на  раз ра бот
ка та, ос нов ни ят ак цент ще пад не 
пре ди всич ко вър ху об щия ин декс 
ха рак те ри зи ращ па зар ния  сег мент 
от сек то ра на въ зоб но вя е ми те из
точ ни ци на енер гия, кой то включ ва 
вет ро вия, слън че вия, а та ка съ що 
ин дек са на  би о ма са та как то и 
дру ги из точ ни ци на енер гия.

как то мо же да се очак ва, 
ин дек си те от сек то ра на въ зоб-
но вя е ми те из точ ни ци на енер гия 
в си ту а ци я та на гло бал на та ико-
но ми чес ка кри за из ра зя ват про-
ти во ре чи ви тен ден ции в сво е то 
раз ви тие. Доб ре из вес т но е, че 
трай на та тен ден ция на па зар ни те 
це ни на неф та към по ви ше ние, бе 
на ру ше на с ги ган т с кия скок на не
го ва та це на в сре да та на 2008  г., 
до не поз на та та към мо мен та пси хо
ло ги чес ка гра ни ца от 147,5 до ла ра 
за ба рел, а впос лед с т вие спад на 
на 100 до ла ра в края на го ди на та. 
От на ча ло то на те ку ща та 2009 г., 
не го ва та це на дос тиг на зна чи тел но 
понис ки рав ни ща и в нас то я щия 
мо мент се ко ле бае спо ред раз лич
ни те прог но зи и дейс т ви е то на раз
но об раз ни фак то ри меж ду 57 – 62 
до ла ра за ба рел. Ин дек сът Wilderhill 
New Energy дос тиг на найнис ко то си 

рав ни ще до се га  64%. Стой нос ти те 
на ос та на ли те ин дек си, в то ва чис
ло и те зи, на ко и то раз чи та Ernst 
& Young, съ що та ка зна чи тел но се 
по ни жи ха, осо бе но крат кос роч ни те. 
За пе ри о да март 2007г., и тре то то 
три ме се чие на 2008 г., из ме не ни е то 
на об щия ин декс за ин вес ти ци
он на та прив ле ка тел ност на съ от
вет ния сек тор се ха рак те ри зи ра с 
от ри ца тел на ди на ми ка прак ти чес ки 
при всич ки  стра ни.  Спи съ кът на 
найприв ле ка тел ни те за ин вес ти ра не 
стра ни как то и пре ди кри за та се 
ог ла вя ва от САЩ, но към тях се 
при съ е ди ня ва и Гер ма ния. Да же с 
ог лед и на при е тия от Кон г ре са 
За кон за усъ вър шен с т ва не на енер
ге ти ка та и про дъл жа ва не на сро ка 
за дейс т вия на да нъч ни те об лек
че ния (US Energy Improvement and 
Extension Act), фи нан со вия кли мат 
в САЩ се  от ра зя ва от ри ца тел но 
на ин вес ти ци он на та прив ле ка тел
ност на сек то ра за въ зоб но вя е ми 
из точ ни ци на енер гия. То ва е ста
на ло вслед с т вие на раз рас т ва щия 
се проб лем при пре ра бот ка та на 
от па дъ ци те и с пре дос та вя не на 
да нъч ни об лек че ния вър ху ин вес
ти ции за ра ди из ли за не от па за ра 
на ре ди ца фи нан со ви иг ра чи. В 
про ти во вес на то ва ин вес ти то ри те 
във все пого ля ма сте пен прив ли чат 
сти му ли ра щи и хиб рид ни та ри фи 
пре дос та ве ни от Гер ма ния и дру ги те 
стра ни. В клю чов фак тор на всич ки 
ана ли зи ра ни па за ри все по ве че се 
прев ръ ща ка чес т во то на про ек ти
те и спон со ри те. Ки тай и Ин дия 
при е ха  за ко ни  за под дръж ка на  
своя сек тор за ВЕИ  ка то при то ва 
Ки тай из п ре ва ри Ин дия и се из ка чи 
в кла са ци я та  на тре то мяс то.  
    

вли я ни е то на ико но ми чес кия 
спад вър ху ком па ни ите, ра бо те щи 
в об ласт та на въ зоб но вя е ми те 
енер гий ни из точ ни ци е дос та ком-
п ли ци ра но. Ве ро ят но, в крат кос роч
на и сред нос роч на пер с пек ти ва ще 
про дъл жат да се наб лю да ват слу чаи 
за от мя на на про ек ти и за ба вя не 
на тях на та ре а ли за ция, до кол ко то 
учас т ни ци те на па за ра за е мат из
чак ва тел на по зи ция по ра ди въз мож
ни те из ме не ния в ме ха низ ми те на  
ре гу ли ра не и, ко е то е поваж но, 
сък ра ще ни е то на раз хо ди те във 
ве ри га та на дос тав ки те. Нап ри мер, 
за поч ват да се на ма ля ват це ни те на 
вет ро ви те тур би ни и мно го ком па нии 
от бран ша, пре ди да прис тъ пят към 
ре а ли за ция на про ек та, ще за па зят 
очак ва ни я та си за на ма ле ние на це
ни те на сто ма на та и про из вод ни те 
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анкетираните счи тат, че про дъл жа
ва ща та ре це сия по ни ка къв на чин  
не се от ра зя ва вър ху сте пен та на  
прив ле ка тел ност на въ зоб но вя е ма та 
енер ге ти ка в ка чес т во то и на обект 
за кре ди ти ра не. Прос ле дя вай ки 
тен ден ци я та през пос лед ни те 12 
ме се ца, 100% от отговарящите са 
на мне ние, че се гаш на та ре це сия 
ще се от ра зи на це но об ра зу ва не то. 
Съ щес т ве но из ме не ние в срав не ние 
с пър во то три ме се чие на 2008 г., е 
об с то я тел с т во то, че, спо ред 83% от 
ан ке ти ра ни те кре ди то ри, ин те ре сът 
към фи нан си ра не то на тър гов с ки те 
опе ра ции па да, а при о ри тет но се 
при е ма фи нан си ра не то на не тър
гов с ки те опе ра ции. 

кри зис ния спад оказ ва съ що 
та ка вли я ние и на обе ма на дос-
тъп но то кре ди ти ра не в по со ка 
на не го во то на ма ля ва не. По доб ни 
от го во ри да ват 50% от рес пон ден
ти те. Очер та ла та се тен ден ция е 
ха рак тер на за па за ра ка то ця ло и 
е в пря ка връз ка  със сък ра ща ва
не то на пред ла га не то на  ка пи тал 
от кре ди то ри те. По ве че то от рес
пон ден ти те са от бе ля за ли, че до 
про лет та на 2009 г., ня ма да се 
вър нат на па за ра. По прог но за на 
бан ко ви те кръ го ве, де ло ва та ак
тив ност ще  бъ де със ре до то че на 
око ло помал ко круп ни сдел ки  със 
стой ност понис ка от 100 млн., до
ла ра. Съ що та ка е въз мож но сключ
ва не то на ре ди ца сред но ма щаб ни 
сдел ки. Оце ня вай ки найве ро ят ния 
тип на бъ де щи те сдел ки, 50% от  
рес пон ден ти те счи тат, че на пър во 
вре ме сдел ки ще се сключ ват с 
енер гий ни те ком па нии, стре мя щи се 
да раз ши рят сво и те пор т фей ли за 
смет ка на при е ма не на подреб ни 
иг ра чи и учас т ни ци на па за ра

мер ки те, пред ла га ни от  пра-
ви тел с т ва та в стеклите се ико но-
ми чес ки, еко ло ги чес ки  и со ци-
ал но-по ли ти чес ки ус ло вия съ що 
це лят пре о до ля ва не те жест та на 
ши ре ща та се ре це сия. В да де на та 
си ту а ция пра ви тел с т ва та за се тен 
път пот вър ди ха сво я та при вър за
ност към бор ба та с из ме не ни е то 

цел при до би ва не на фир ма Honiton 
Energy. Но во то съв мес т но пред п ри
я тие вло жи 2 млрд., до ла ра в съз
да ва не пор т фейл ни те ин вес ти ции за 
вет рос тан ция с об ща мощ ност 1650 
MWt на те ри то ри я та на „Вът реш на 
Мон го лия” в Ки тай. 

От своя стра на, ком па ни я та 
Mainstream Renewable Power обя ви 
за съз да ва не на  съв мес тен про ект 
с Andes Energy по стро и тел с т во в 
Чи ли на на зем ни вет ро е нер гий ни 
ин с та ла ции с об ща мощ ност от 
400 ме га ва та. Об ща та стой ност на 
про ек та се из чис ля ва на 1 млрд., 
до ла ра. Blackstone Group LP е с 
ка те го рич но то на ме ре ние да  ин
вес ти ра 1 млрд., ев ро в про ект 
по при до би ва не дял за учас тие 
в стро и тел с т во на вет рос тан ция 
с мор с ко ба зи ра не Meerwind с 
про ек т на мощ ност 400 ме га ва та, 
дис ло ци ра на бли зо до  нем с кия 
ос т ров Хел хо ланд. 

Ита ли aн с ка та ком па ния Enel 
нас ко ро обя ви за на ме ре ни я та си 
да  ре а ли зи ра про ек ти за съ о ръ
жа ва не на на зем ни вет ро е нер гий ни 
мощ нос ти в Гър ция с об ща мощ
ност от 1400 ме га ва та. Ком па ни я та 
под пи са до го вор с гръц ка та ком
па ния Damco Energy за учас тие в 
ре ди ца вет ро е нер гий ни про ек ти чрез 
при до би ва не на  де ло во  учас тие 
в сдру же ни е то, чий то от но си те лен 
раз мер е 30 про цен та. В дру ги те 
от рас ли на ВЕИ от круп ни те сдел
ки мо же да по со чим пла ни ра но то 
от нор веж с ка та ком па ния Statkraft 
раз ши ре ние при из г раж да не то на 
мал ка хид ро е нер ге ти ка след об
ме на на ак ти ви и ак ции с E.ON 
на об ща су ма 2,5 млрд., ев ро (3,8 
млрд., до ла ра). 

Па за рът на за дъл же ния  в ус-
ло ви я та на ико но ми чес кия спад 
съ що пре жи вя ва слож на пер му-
та ция. Ком па ни я та Ernst & Young 
из с лед ва със то я ни е то на па за ра за 
бан ко ви ус лу ги при оцен ка та вли
я ни е то на те ку ща та ико но ми чес ка 
нес та бил ност и от но ше ни е то на 
кре ди то ри те към ин вес ти ци и те във  
въ зоб но вя е ма та енер ге ти ка. Ин те
рес но е да се от бе ле жи, че 83% от 

от нея из де лия за да пов ли я ят на 
про ек т ни те раз хо ди. В Съ е ди не ни те 
Ща ти  на пос ле дък ши ро ко е раз п
рос т ра не на прак ти ка та за  от мя на 
на ня кои от про ек ти те. От дру га 
стра на, в  Ев ро па в сек то ра на 
мор с ки те вет ро е нер гий ни ин с та
ла ции, се за бе ляз ва дос та слож
на  си ту а ция: мно го от про ек ти те 
с от чет на ус та но ви ли те се но ви 
тен ден ции ще ста нат не рен та бил ни, 
ос вен ако пра ви тел с т ва та не при е
мат съ от вет с т ва щи от вет ни мер ки за 
по ви ша ва не рав ни ще то на пе чал ба; 
от своя стра на, ня кои от круп ни те 
учас т ни ци се от каз ват от учас тие 
в от дел ни ма щаб ни про ек ти.

оп ти мис тич на тен ден ция се 
очер та ва на па за ра по от но ше ние 
на сли ва ни я та и пог лъ ща ни я та, 
кой то в тре то то три ме се чие на 
2008 г., де мон с т ри ра оп ре де ле на 
ак тив ност. Зна чи тел но ко ли чес т во 
от сдел ки те се па да на вет ро е нер
ге ти ка та. От круп ни те сдел ки осъ
щес т ве ни в пос лед но вре ме мо же 
да се  от бе ле жи при до би ва не то на  
ком па ни я та Ibedrola от енер гий на та 
ком па ния Energy East за 8,6 млрд 
до ла ра. Ав с т ра лийски ят ин вес ти
ци о нен фонд Babcock and Brown 
про да де на  ис пан с ка та стро и тел на 
гру па FCC 14 ис пан с ки вет рос тан
ции, су мар на та мощ ност на ко и то 
е 3000 ме га ва та за 780 млн. ев ро 
(1,2 млрд. до ла ра). Чеш ка та енер
гий на ком па ния CEZ a.s. при до би 
две ру мън с ки вет рос тан ции от 
фир ма та Continental Wind Partners, 
ко я то пред с тав ля ва пор т фейл на 
ком па ния на Good Energie. В ре
зул тат от сдел ка та се  пла ни рат  
вло же ния от 1,1 млрд. ев ро (1,7 
млрд. дол.) в раз ви ти е то на  на
зем ни те вет ро е нер гий ни тех но ло гии 
с об ща мощ ност 600 ме га ва та. От 
обя ве ни те про ек ти мо же да се от
бе ле жи  съз да ва не то на съв мес т но 
пред п ри я тие  (СП) меж ду Бан ка 
Arcapita с щабквар ти ра в Бах
рейн и ре гис т ри ра на в Син га пур 
и фир ма та Colossus Holding, ко я то 
пред с тав ля ва съ щес т вен еле мент 
от хол дин го ва та струк ту ра на ин
дийс ка та ком па ния Tanti Group, с 
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на кли ма та, при то ва мно го от 
тях раз г леж дат съз да ва не то на 
ра бот ни мес та в об лас ти те, свър
за ни с ох ра на на окол на та сре да, 
ка то един от на чи ни те за пре о до
ля ва не на ико но ми чес кия спад в 
от дел но взе ти стра ни.  До кол ко то 
па ри те ви на ги са в не дос тиг, сти
му ли ра щи те та ри фи из ця ло се 
при вет с т ват от ин вес ти то ри те,  в 
час т ност и от бан ки те, фи нан си
ра щи про ек ти те. Ре ги о ни те, къ де то 
се при ла гат “зе ле ни сер ти фи ка ти” 
(Green Certificates), за паз ват сво я
та прив ле ка тел ност. Оба че спа да 
в це ни те на неф та и ог ра ни че ни те 
въз мож нос ти от прив ли ча не на но ви 
ка пи та ло ви ин вес ти ции  на вяр но ще 
за ба вят раз ви ти е то на те зи па за ри 
и из ме нят раз по ло же ни е то на  кон
ку ри ра щи те се па зар ни си ли. Във 
Ве ли коб ри та ния, нап ри мер, в най
близ ко бъ де ще ос нов ни те па зар ни 
иг ра чи ще ста нат пред п ри я ти я та от 
сек то ра на ко му нал ни те ус лу ги с 
от но си тел но  подоб ри ба лан со ви 
по ка за те ли, при ко и то съ щес т ву ва 
не об хо ди мост от по куп ка на зе ле ни 
сер ти фи ка ти.

в САЩ мно го от  се ри оз ни те 
проб ле ми са свър за ни с да нъч-
ни те об лек че ния при про из вод с т-
во то на енер гия от въ зоб но вя е ми 
из точ ни ци (Production Tax Credit). 
Сек то рът на фи нан со ви те ус лу ги 
е найкруп ния пот ре би тел за ком
па ни и те, пол з ва щи се от та ки ва 
об лек че ния, а съ би ти я та, ста на ли 
през пос лед ни те ме се ци, до ве до ха 
до там, че зна чи те лен брой иг ра чи 
из ля зо ха от иг ра та. С из к лю че ние 
мо же би на неф то га зо ви те ком па
нии и ня кои пред п ри я тия от сек
то ра на ко му нал ни те ус лу ги, чий то 
биз несмо дел все още оп рав да ва 
се бе си. Ос вен то ва нез на чи те лен 
брой ком па нии все още мо же да 
се въз пол з ват  от про дъл же ни е то 
не от дав на на да нъч ни те об лек че
ния за про из вод с т во на енер гия с 
из пол з ва не на слън че ви и вет ро е
нер гий ни ин с та ла ции. В за мя на на 
то ва, изис к ва ни я та към  до ход ност та 
се по ви ши ха с 911 про цен та.

В слу чай, че ре це си я та про-
дъл жи, ре ги о ни те къ де то се при-
ла гат ука за ни те по-го ре да нъч ни 
об лек че ния и зе ле ни те сер ти фи-
ка ти, по вся ка ве ро ят ност, ще се 
сблъс кат със се ри оз ни труд нос ти. 
При то ва мо же да  въз ник не не об
хо ди мост от про мя на на за ко но да
тел с т во то в пол за на под хо да, кой то 
в найго ля ма сте пен съ от вет с т ва на 

Кейн си ан с ка та ико но ми чес ка те о рия 
за посе ри оз на дър жав на ре гу ла ция, 
ако не за поч не съ щес т ве но за ба вя не 
на тем по ве те, свър за ни с на рас т
ва не на  мощ нос ти те. С ог лед на 
ико но ми чес ка та об с та нов ка в края 
на 2008 г., в ня кои стра ни се  раз
г леж дат пред ло же ния по ра ди кал на 
про мя на на ре жи ма за да нъч ни те 
об лек че ния за про из вод с т во  на 
енер гия от въ зоб но вя е ми из точ ни
ци. Дру ги стра ни оба че, в помал ка 
сте пен из ра зя ват го тов ност да пре
о до ле ят труд нос ти те, пре диз ви ка ни 
от съ вър шен но но ва та и не поз на та  
фи нан со ва ре ал ност

как во ще ста не след за вър-
ш ва не на ико но ми чес кия спад? 
Не за ви си мо от на ли чи е то на ня кои 
проб ле ми в крат кос роч на пер с пек ти
ва, дъл гос роч ни те прог но зи за раз
ви тие на въ зоб но вя е ми те из точ ни ци 
на енер гия ос та ват бла гоп ри ят ни. По 
вся ка ве ро ят ност след за вър ш ва не 
фа за та на ре це си я та от не поз на та
та до се га гло бал на кри за, круп ни те 
пос тин дус т ри ал ни стра ни и стра ни те 
в ус ло ви я та на пре ход ще от де
лят все пого ля мо вни ма ние към 
из пол з ва не то на въг ле во до ро ди те. 
Съ що та ка съ щес т ву ва ве ро ят ност 
от то ва, че па да не то на це ни те на 
неф та ще пре диз ви ка сни же ние 
на не го во то пред ла га не, до кол ко то 
мно го от но ви те про ек ти в неф то
га зо вия сек тор, твър де ско ро, ще 
бъ дат спре ни ка то не рен та бил ни. 
Ос вен то ва, по мощ та, за ко я то се 
обър на ха ав то мо бил ни те ком па нии 
към дър жа ва та, ве ро ят но ще ус ко ри 
ръс та и зна чи мост та на елек т ри чес
т во то, ко е то ще за ме ни  дру ги те 
ви до ве ав то мо бил но го ри во и още 
по ве че ще по ви ши рав ни ще то на 
тър се не то на въ зоб но вя е ма енер
гия. За се га то ва са твър де мал ко 
на брой ком па нии, ко и то  вклю чи ха 
в сво и те пла но ве съз да ва не то на 
мощ нос ти за удов лет во ря ва не на 
то ва тър се не. Не що по ве че, по ре
зул та ти те от пос лед но то про ве де но 
от ком па ни я та Ernst & Young из с
лед ва не, 40% от ком па ни и те счи тат, 
че през 2020 г. възобновяемите 
енергийни източници ще за поч нат 
да иг ра ят съ щес т ве на ро ля. Крат
кос роч ните пре дим с т ва ще бъ дат 
на стра на та на ком па ни и те, ко и то 
имат пого ле ми  обе ми на ка пи та ла. 
Ком па ни и те, ко и то с цел ди вер си фи
ка ция на рис ко ве те ще  про я вя ват 
гъв ка вост в сво я та ин вес ти ци он на 
по ли ти ка или ще ра бо тят за ед но с 
круп ни те  учас т ни ци в рам ки те на 
съв мес т ни те пред п ри я тия, ще мо

1. Из с лед ва не на  кон сул тан-
т с ка та ком па ния Ernst & Young 
– обоб ще на оцен ка и фак ти чес ки 
ана лиз, 2008 г.

2. Exploring Global Energy 
Demand, McKinsey Quarterly, ”Top 
ten Articles for Q2 2009” 

3. Списаниe „Ми ро вая энер ге-
ти ка”, 2009 /2.

Ли те ра ту ра

гат оп ре де ле но да уве ли чат  своя 
от но си те лен дял на па за ра. 

обект на вни ма ние ще ста нат 
дейс т ви я та на пред п ри е ма ни те 
в САЩ и дру ги те стра ни ан тик-
ри зис ни прог ра ми. В нас то я щия 
мо мент ръс тът в рав ни ще то на 
из пол з ва не на  ВИЕ в це лия свят 
ве ро ят но ще про дъл жи, ма кар и 
с мно го помал ки тем по ве. Оба че 
пре ус та но вя ва не то  раз ви ти е то на 
то зи сек тор в САЩ мо же да има 
посе ри оз ни пос ле ди ци за све тов
на та про миш ле ност ка то ця ло и 
за об ра бот ва ща та про миш ле ност в 
час т ност, а въз мож но е  да бъ де 
из год на за дос тав чи ци те на тех но ло
гии от Ин дия, Ки тай и Япо ния. Дру го 
из с лед ва не на гло бал ния ин с ти тут 
МакКинзи за гло бал но то тър се не на 
енер гия, ос но ва но на раз че та на 
БВП и ня кои дру ги фак то ри со чи, 
че по тен ци а ла за не го во то  на ма
ле ние се свър з ва с по ви ша ва не 
на енер гий на та ефек тив ност. Вся ка 
про ек ция на гло бал но то тър се не 
на енер гия тряб ва  да се спра вя 
с мно го проб ле ми, ко и то мо гат да 
пов ли я ят кри тич но за по ви ша ва не 
на не го во то рав ни ще и в две те на
со ки – крат кос роч на и дъл гос роч на. 
Найваж ни те от тях са пер ма нен т ния 
ръст на БВП, за ко но ви те на ред би 
(ак ци зи и про чее) и стан дар ти, как то 
и тех но ло гич ни те про би ви и ино ва
ции. На та зи ба за прог но за та  им 
за тър се не то на енер гия ще рас те 
ка то след ва: през 2010 г., 505,8 
млрд., 2015 г., 565,3 млрд., и през 
2020 го ди на ще дос тиг не до 633,7 
млрд., t.o.e.

Из во дът, кой то се на ла га е, че по 
вся ка ве ро ят ност след  пе ри о да на 
ико но ми чес кия спад, ще пос лед ват 
дос та зна чи тел ни из ме не ния вър ху 
кар та та за раз п рос т ра не ние  на ВEИ 
в све та и стра ни те, ко и то не мис лят 
за бъ де що то си раз ви тие  и не се 
за ни ма ват с тър се не на съ от вет с
т ва щи ре ше ния днес, ут ре ще се 
ока жат сред изос та ва щи те. 
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обучения семинари обучения

Ин же нер ни ят и тех ни чес ки пер со
нал на две те фир ми пре ми на курс 
по про ек ти ра не, мон таж и сер виз 
на пе лет ни ка ми ни с вод на ри за и 
за то пъл въз дух с мощ нос ти от 8 
до 24 kW. За ед но с из к лю чи тел но 
под роб но то раз г леж да не на тех ни
чес ка та ин фор ма ция за съ о ръ же ни
я та и прак ти чес ки те за ни ма ния във 
ви со ко тех но ло гич на та ла бо ра то рия 
на фир ма та, бя ха зас тъ пе ни и мно го 
въп ро си, свър за ни с пе лет на та тех
но ло гия ка то ця ло, про из вод с т во то 
на пе ле ти, стан дар ти те и ме то ди те 
за оцен ка на ка чес т во то им. 

Осо бе но ва жен еле мент от 
обу че ни е то бе ше раз г леж да не то 
на раз ра бо те на та и па тен то ва на 
от „MCZ” сис те ма “Active" за уп
рав ле ние на го рив ния про цес на 
пе лет ни ка ми ни, ко я то поз во ля ва 
из пол з ва не то на раз лич ни по ед
ри на и ка чес т во пе ле ти, без да е 
не об хо ди ма про мя на в нас т рой ки те 
на съ о ръ же ни е то. 

Сер виз ни те ин же не ри на фир
ми те има ха въз мож ност на ра бо тят 
2 дни в ла бо ра то ри я та на „MCZ”, 
къ де то се обу ча ва ха в от к ри ва не
то и от с т ра ня ва не то на ава рии по 
съ о ръ же ни я та. Па ра лел но с та зи 

OБУ ЧЕ НиЕ НА тЕ мА „Про Ек ти рА НЕ, моН тАЖ, 
ПоД ДрЪЖ кА и СЕр виЗ НА иН С тА ЛА Ции С 

ПЕ ЛЕт Ни кА ми Ни”

„ЛА КАЛ” ЕО ОД  Плов див  из к лю чи те лен пред с та ви тел на ита ли ан с
ка та фир ма MCZ – про из во ди тел на пе лет ни ка ми ни и „КАЛ ДО” ООД – 
Велико Тър но во ка то пред с та ви тел и ото ри зи ран сер виз на фир ма та за 
се вер на Бъл га рия учас т ва ха в обу че ние на те ма "Проектиране, монтаж, 
поддръжка и сервиз на инсталации с пелетни камини", ко е то се про
ве де в за во да на ком па ни я та в гр. Ави а но – Ита лия

част от обу че ни е то 
бя ха раз г ле да ни мно го 
прак ти чес ки при ме ри за 
ре зул та та от неп ра вил
но из га ря не или под
хо да при не ка чес т ве но 
го ри во. Мно го по лез ни 
бя ха и си му ли ра ни те 
раз лич ни проб ле ми по 
ин с та ла ци и те на спе

ци ал но кон с т ру и ран за 
цел та стенд.

Тех ни чес ко то ни во на ин же нер
ния и сер ви зен пер со нал на две те 
фир ми бе ше ви со ко оце не но от 
до ма ки ни те.

Част от дис ку си я та бе ше на со
че на и към си ту а ци я та на па за ра 
на би о го ри ва в Ев ро па и бъ де ще то 
на пе ле ти те в Бъл га рия, къ де то все 
по ве че от кли ен ти те на фир ми те 
осъз на ват пре дим с т во то на лес но то 
и прак тич но го ри во, с мак си мал на 
ефек тив ност и ми ни ма лен от па дък, 
съ че та ни с при ят но то усе ща не от 
жи вия огън в ста я та.

До ма ки ни те про я ви ха типичнoтo 
италианскo гос топ ри ем с т во и топ ло
та и по ка ни ха гос ти те си на ве че ря 
на бре га на „Ка на ле Гран де” след 
не ве ро ят на раз ход ка из Ве не ция
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оцен ка на ефек тив ност та” бя ха раз
г ле да ни ком пю тър ни си му ла ции на 
слън че ви ин с та ла ции чрез соф ту ер, 
раз ра бо тен в Гер ма ния и из пол з ващ 
из хо дя щи дан ни за ге ог раф с ки те 
осо бе нос ти и слън че во то гре е не 
на на шия ре ги он. То зи ме тод оп
ре де ля го диш на та ефек тив ност на 
слън че ва та сис те ма, ка то из чис ля ва 
про цен та от не об хо ди ма та 
за за топ ля не то на би то ва 
го ре ща во да или ба сейн 
енер гия, ко я то се пок ри ва 
от слън че ва та. Ре зул та ти
те от та ка ва си му ла ция 
да ват мно го то чен ба ланс 
на ко ли чес т во то спес те на 
енер гия от вто рия из точ
ник – ки ло ват час елек т
ри чес т во, лит ри ди зе ло во 
го ри во, мет ри ку бич ни 

газ или ки лог
ра ми пе ле ти. 
При еле мен
та рен ико но
ми чес ки ана лиз ста ва 
яс но, че при по ка за на 
ефек тив ност на ин с та ла
ци я та над 3035% е рен
та бил но из г раж да не то на 
сис те ма та, ка то очак ва ния 
пе ри од за из п ла ща не на 
пър во на чал на та ин вес
ти ция е меж ду 3,5 и 5 
го ди ни, в за ви си мост от 
пред наз на че ни е то и ек с
п ло а та ци я та.

С го ля мо вни ма ние учас т ни
ци те при е ха и пред с та вя не то на 
пе лет ни те кот ли „ARCA” /Ита лия/, 
пред ла га ни на бъл гар с кия па зар 
един с т ве но в тър гов с ка та ве ри га 
на „ЛА КАЛ” ЕО ОД. Ак цен тът в ко
мен та ри те от но во бе пос та вен на 
прак ти чес ка та стра на в про ек ти ра
не то на сис те ми с пе лет ни кот ли 
и кон к рет но прин ци па на ра бо та, 
сфе ри те на при ло же ние, въз мож
нос ти те за из пол з ва не в ин с та ла ции 
с ра ди а тор но и по до во отоп ле ние, 
включ ва не то и на слън че ви па не ли 

Пред с та вя не то се про ве де в но
во от к ри тия офисма га зин на фир ма 
„КАЛ ДО” в гр. Ве ли ко Тър но во, на 
ул. „Пол та ва” №1, къ де то при със
т ва ха про ек тан ти в част ОВ на 
сво бод на прак ти ка и ин же не ри от 
фир ми  из пъл ни те ли в бран ша от 
гра до ве те Ве ли ко Тър но во, Гор на 
Оря хо ви ца, Ло веч, Пле вен, Габ ро
во, Ру се, Сев ли е во, Тър го ви ще и 
Раз г рад.

В пър ва та те ма, пред ви де на 
в прог ра ма та, се дис ку ти ра под
роб но про ек ти ра не то на слънчеви 
инсталации с плос ки се лек тив ни 
ко лек то ри, а спе ци ал но вни ма ние 
бе ше от де ле но на прин ци пи те на 
гру пи ра не и ба лан си ра не на 45 
слън че ви па не ла, обе ди не ни във 
вер ти ка ли от по 2 до 4 по ле та.

Кон к рет но бя ха раз г ле да ни слън
че ви те па не ли от ти па „full plate” 
/цял ме ден лист ка то аб сор бер/, 
про из ве де ни от „HELIONAL” – Гър
ция, пред с тав ля ва на за Бъл га рия от 
„ЛА КАЛ”. Пови со ка та ефек тив ност 
на то зи тип аб сор бер в срав не ние 
с от дел ни те ла ме ли, за ва ре ни към 
вся ка вер ти кал на тръ ба, ги пра ви 
при ло жи ми как то в би то вия сек тор, 
та ка и в из г раж да не то на го ле ми 
по ле та за нуж ди те от за топ ля не 
на БГВ за хо те ли, СПА цен т ро ве, 
спор т ни обек ти или от к ри ти ба сей ни. 
В част та от се ми на ра „Ме то ди за 

СЕ ми НАр НА тЕ мА „Про Ек ти рА НЕ НА СЛЪН ЧЕ ви 
иН С тА ЛА Ции и СиС тЕ ми С ПЕ ЛЕт Ни кот Ли и 

кА ми Ни”

КИ ИП  Регионална колегия Велико Търново, съвместно с „ЛА КАЛ” 
ЕО ОД И „КАЛ ДО” ООД ор га ни зи ра ха се ми нар на те ма „Про ек ти ра не на 
слън че ви ин с та ла ции и сис те ми с пе лет ни кот ли и ка ми ни”

за под г ря ва не на би то ва та во да, 
уп рав ля ва ни цен т рал но от мик роп
ро це сор но то таб ло на ко те ла.

 Во де щи те про ек тан ти в ре ги
о на бя ха впе чат ле ни от пе лет ни те 
ка ми ни на “MCZ” с вод на ри за 
или за то пъл въз дух с мощ нос ти 
от 8 до 24kW, пред ла га ни от „ЛА
КАЛ” ЕО ОД, ко и то пер фек т но то 
съ че та ват еле ган тен вън шен вид, 
удоб с т во при ек с п ло а та ци я та с 
ми ни мум уси лия по за реж да не то и 
по чис т ва не то, за раз ли ка от дру ги 
съ о ръ же ния, из пол з ва щи твър до 
го ри во. Осо бе но важ на ха рак те рис
ти ка на те зи ка ми ни е вло же на та в 
тях раз ра бо те на и па тен то ва на от 
“MCZ”  сис те ма  за уп рав ле ние на 

го рив ния про цес, ко я то поз во ля ва 
из пол з ва не то на раз лич ни по ед
ри на и ка чес т во пе ле ти, без да е 
не об хо ди ма про мя на в нас т рой ки те 
на съ о ръ же ни е то. Въз мож ност та за 
ав то ма ти зи ра не на про це са при 
твър до го ри во със са мос то я тел но 
по да ва не на пе ле ти и за пал ва не, 
как то и с мо ду ли ра не то на из хо
дя ща та мощ ност до ри поз во ля ва 
включ ва не то на спе ци а лен GSM 
мо дем за уп рав ле ни е то на ка ми на та 
от раз с то я ние чрез SMS.

Се ми на рът бе за вър шен с ана лиз 
на па за ра на пе ле ти в стра на та, 
как то и кри те ри и те за оп ре де ля не 
на ка чес т во то им спо ред ва лид ни
те нор ми в ЕС. Ви со ко оце не на от 
при със т ва щи те бе ше въз мож ност та 
да се за поз на ят с прак ти чес ки те 
ас пек ти в про ек ти ра не то и из пъл
не ни е то на слън че ви и отоп ли тел ни 
ин с та ла ции от ин же не рин го ви фир
ми с дъл го го диш на прак ти ка и бо гат 
опит, съ че тан с пос то ян на об рат на 
връз ка от кли ен ти те.
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ВСЕкИ МЕСЕЦ „ЕРАТО” ОТкРИВА НОВ бИОМАСА ЦЕНТъР

На пук на кри за та все ки ме сец са мос то я тел но или в пар т ньор с т во с дру ги 
фир ми „ЕрА то” от к ри ва нов Би о ма са Цен тър. 

Днес вече има сериозни резул-
тати в областта на използването на 
възобновяемите енергийни източни-
ци. Например с изграждането на 
котелна инсталация за оползотво-
ряване на биомаса в МБАЛ "Иван 
Скендеров" в Гоце Делчев за един 
отоплителен сезон са спестени 
300 000 лева.

3 септември 
гр. Гоце Делчев

На 3 септември в гр. Гоце Дел-
чев бе открит поредният Биомаса 
Център, който е част от голям и 
супермодерен търговски комплекс, 
предлагащ всички съвре-
менни технологии за отопле-
ние. Комплексът "Ерато" е 
единствен по рода си в цяла 
Югозападна България.

"Тези, които вече са 
имали възможност да полз-
ват услугите на "Ерато 
Холдинг", са удовлетворени 
и изключително благодарни, 
а броят им непрекъснато 
се увеличава", категоричен 
е управителят на центъра 
Георги Попов.

Ерато е сред пионе-
рите при въвеждането на 
биомасата и съоръженията 
за нейното оползотворяване 
като алтернативен източник 
за отопление. 
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Предпос лед на та се ри оз на ин
вес ти ция бе нап ра ве на в град 
Че пе ла ре. Жи те ли те на гра да, 
гос ти и пре ми на ва щи път ни ци са 
еди но душ ни, че новият Биомаса 
Център бук вал но „грее”. 

Из г ра де на та еко ло гич на дър
ве на къ ща от тру пи с ди а ме тър 
22 см, тип Log Home е обо руд ва
на с ра бо те щи во дог рей ни кот ли, 
ко и то опол зот во ря ват  раз лич ни 

28 юли 
гр. Чепеларе

ви до ве би о го ри ва – дър вес ни 
пе ле ти, енер гий ни дър вес ни трес
ки, дър ва за ог рев, кос тил ки от 
пло до ве и др.

Ос но вен пар т ньор при въ веж
да не в ек с п ло а та ция и ра бо та на 
по ред на та биз нес ини ци а ти ва на 
„ЕРА ТО” е фир ма “Би о ма са Ин
же не ринг” ЕО ОД – гр. Че пе ла ре 
един от но ви те и пер с пек тив ни 
дис т ри бу то ри на “ЕРА ТО”.

По доб ни Би о ма са Цен т ро ве 
са из г ра де ни и ве че ус пеш но 

фун к ци о ни рат в Хас ко во, Плов
див, Со фия, Вар на, Бур гас, Ста ра 
За го ра. 

Би о ма са Цен т ро ве те мно го 
се ри оз но по доб ря ват ка чес т во
то на ком п лек с но то об с луж ва не. 
По тен ци ал ни те кли ен ти имат 
въз мож ност са ми да се убе дят 
как фун к ци о ни рат съ о ръ же ни я та, 
ко и то ра бо тят с би о ма са, по лу ча
ват про фе си о нал на кон сул та ция 
и въз мож ност да под бе рат най
доб рия ва ри ант за се бе си. 
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Нов Би о ма са Цен тър бе от к
рит и в Са мо ков. И тук е спа зен 
мо де лът дър ве на та къ ща да бъ де 
обо руд ва на с дейс т ва щи кот ли, 
ко и то опол зот во ря ват раз лич ни ви
до ве би о го ри ва – дър вес ни пе ле ти, 
кос тил ки от че ре ши, сли ви, кай сии, 
енер гий ни дър вес ни трес ки. 

Раз ши ря ва не то на пред с та ви тел
с т ва та, ко и то пред ла гат съ о ръ же ния 
на би о ма са и на го ри во за тях е 
свър за но с дъл гос роч на та стра те гия 
на „ЕРА ТО” в сфе ра та на въ зоб но
вя е ми те енер гий ни из точ ни ци. 

Би о ма са та на би ра по пу ляр ност, 
ка то един от найдос тъп ни те 
ал тер на тив ни из точ ни ци на 
енер гия, кой то мо же 
на пъл но да за ме ни 
тра ди ци он ни те 
го ри ва. 

Фир ма „ЕРА ТО” по ве че от 10 г. 
ре а ли зи ра сво и те це ли, за лег на ли 
в дъл гос роч на та биз нес стра те гия 
и на ла га на бъл гар с кия и меж ду
на ро ден па зар  сво я та про дук ция 
– съ о ръ же ния, опол зот во ря ва щи 
би о ма са. 

17 юни 
гр. Самоков

24 юни 
гр. София

Вто ри Би о ма са Цен тър за поч на да 
фун к ци о ни ра в Со фия. 

Ос но вен пар т ньор при въ веж да не в ек
с п ло а та ция и ра бо та на но ва та при до бив ка 
е фир ма "Ера терм То тал” ООД – един от 
найго ле ми те дис т ри бу то ри на „ЕРА ТО”.

Все по ве че бъл гар с ки 
пот ре би те ли се убеж да ват 
в  ико но ми чес ка та из го да 
от из пол з ва не то на те зи 
го ри ва, енер гий на та ефек
тив ност, как то и пол за та 
за окол на та сре да.
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гр. бургас ЕТ "Ив-8 - Ив. Русинова"

кс "Славейков", бл. 121, тел. 056 / 812 941

гр. пловдив "Андромеда 7" ООД

ул. "Г. Икономов" 39, тел. 032 / 647 050

гр. София "протерм 2005" ООД

ж.к. "Младост IV", бл.458, вх.B, маг.7 
тел. 02 / 975 32 00

гр. Хасково "Ерато клима" ООД

кв. "Каменни", тел. 038 / 661 200 

"ФАН" ООД

кв. "Индустриален", тел. 042 / 257 014

гр. Стара загора

гр. Варна "зизи" ООД

ул. "Петър Райчев", тел. 052 / 33 42 24
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Бла го да ре ние на 22–го диш ния про фе си о на лен 
опит, 100 про цен тов кон т рол и ви со ка та сте пен на 
ав то ма ти за ция, ЕЛ ДО МИН ВЕСТ мо же да га ран ти ра 
ви со ко то ка чес т во и на деж д ност на сво и те уре ди. 
Нес лу чай но вар нен с ка та фир ма от го ди ни из на ся за 
дър жа ви с ви сок пот ре би тел с ки стан дарт ка то Шве ция, 
Ве ли коб ри та ния, Ир лан дия,  Да ния и САЩ, къ де то 
из де ли я та и се рад ват на доб ро тър се не. Го ля мо
лит раж ни те ком би ни ра ни бой ле ри на ЕЛ ДО МИН ВЕСТ, 
пред наз на че ни до не от дав на ос нов но за ек с порт, в 
пос лед ни те го ди ни все поуве ре но си про би ват път 
и на на шия па зар.

С как во вар нен с ки те уре ди пе че лят пот ре би-
те ли те? 

Пър во, със сво я та енер гий на ефек тив ност. Ико
но мич ност та пог реш но се свър з ва с мал ка та мощ
ност на наг рев ни те еле мен ти. Всъщ ност тя за ви си 
от ка чес т во то и де бе ли на та на изо ла ци он ния слой. 
За цел та спе ци а лис ти те от ЕЛ ДО МИН ВЕСТ из пол
з ват без ф ре о но вия пе но по ли у ре тан ка то ма те ри ал 
с найни сък ко е фи ци ент на топ лоп ро во ди мост и, 
ко е то е важ но – то ва е еко ло гич но чист ма те ри ал. 
Топ лин ни те за гу би при всич ки бой ле ри, про из ве де ни 
от ЕЛ ДО МИН ВЕСТ са зна чи тел но под ев ро пейс ки те 
нор ми. То ва съ от вет но во ди до спес тя ва не на зна чи
тел ни сред с т ва по вре ме на це лия ек с п ло а та ци о нен 
жи вот на уре ди те.

От нап ра ве ни те срав ни тел ни из с лед ва ния на топ
лин ни за гу би съг лас но стан дар ти зи ра на ме то ди ка по 
прог ра ма SAVE на ЕС кон с та ти ра ме, че са мо елит ни  
(и в пъ ти поскъ пи) нем с ки мар ки при го ля мо лит
раж ни те ком би ни ра ни бой ле ри от бе ляз ват понис ки 
топ лин ни за гу би. 

ком Би Ни рА Ни тЕ БоЙ ЛЕ ри от ЕЛ До миН вЕСт – 
ЕФЕк тив Но рЕ ШЕ НиЕ ЗА ико Но миЯ НА ЕЛЕк т ро Е НЕр ГиЯ

бойлери бойлери

вто ро, вар нен с ка та фир ма пред ла га най-пъл на та 
про дук то ва га ма бой ле ри с вгра ден топ ло об мен-
ник на бъл гар с кия па зар за мон таж как то на сте на, 
та ка и на по да на по ме ще ни е то. Се ри я та бой ле ри 
за сте на с ка па ци тет от 80 до 200л. мо гат да се 
мон ти рат хо ри зон тал но или вер ти кал но. Бой ле ри те, 
ко и то се мон ти рат на по да, са с ка па ци тет 150 до 
1000л. 

Бой ле ри те се про из веж дат с два ти па во до съ дър
жа те ли: емай ли ра ни или не ръж да е ми. 

В на ча ло то на 21 век поч ти не ос та на ха мес та на пла не та та без енер гий ни или вод ни проб ле ми. 
То ва на ло жи на про из во ди те ли те на ОВК обо руд ва не да усъ вър шен с т ват сво и те про дук ти в по со ка 
сни жа ва не на енер го ем кост та, ог ра ни ча ва не на топ лин ни те за гу би и все пома со во из пол з ва не на 
ал тер на тив ни и въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци. 

През пос лед ни те го ди ни ли де рът в про из вод с т во то на бой ле ри в Бъл га рия ЕЛ ДО МИН ВЕСТ ре а ли
зи ра ма щаб на ин вес ти ци он на прог ра ма. Чрез внед ря ва не на тех но ло гии от пос лед но по ко ле ние ком
па ни я та раз ши ри про из вод с т во то на ком би ни ра ни бой ле ри с вгра де ни един или два топ ло об мен ни ка, 
пол з ва щи вмес то елек т ри чес т во ал тер на тив ни енер гий ни из точ ни ци за заг ря ва не на во да та. 
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Пър ви те бой ле ри с емай ли ран во до съ дър жа тел в 
Бъл га рия, са про из ве де ни през 1992 го ди на име но 
във вар нен с кия за вод. От та зи го ди на до днес пар
т ньор на ЕЛ ДО МИН ВЕСТ е све тов ния ли дер Ferro 
Corporation – Хо лан дия. Те са дос тав чи ци на ин с та
ла ци и те и със тав ки те на емай ло вия шли кер  емай
ло ви фри ти и спе ци ал ни гли ни. Емай лът, из пол з ван 
в ЕЛ ДО МИН ВЕСТ, е из к лю чи тел но ус той чив на топ ла 
во да и рез ки про ме ни в на ля га не то и оси гу ря ва во да 
за пи тей ни нуж ди в съ от вет с т вие с изис к ва ни я та на 
Ев ро пейс кия съ юз.

При про из вод с т во то на ком би ни ра ни те бой ле ри  
с емай ло во, или та ка на ре че но то „стък ло ке ра мич но” 
пок ри тие, в ЕЛ ДО МИН ВЕСТ се при ла га мо дер на и 
скъ па тех но ло гия за теч но емай ли ра не. Та ка се га
ран ти ра ви со ко ка чес т во на емай ло во то пок ри тие 
как то на сте ни те на во до съ дър жа те ля, та ка и на 
по вър х ност та на топ ло об мен ни ци те с цел из бяг ва не то 
на т.нар. “ек ра ни ра не” на сер пен ти на та.

Чрез ви со коп ро из во ди тел ни и пре циз ни ав то ма
ти зи ра ни ли нии и пе щи, оси гу ря ва щи спаз ва не на 
тех но ло гич ния ре жим се пос ти га мак си мал но до бър 
ре зул тат, съ от вет с т ващ на изис к ва ни я та на се ри я та 
стан дар ти DIN 4753 за бе зо пас ност, про дъл жи тел ност 
на жи вот и фи зи о ло гич на при год ност. 

Емай ли ра ни те бой ле ри при те жа ват спе ци ал на ка
тод на за щит на ан ти ко ро зи он на сис те ма. Тя се със тои 
от маг не зи е ви про тек то ри, ко и то оси гу ря ват не об хо
ди ми те за щит ни то ко ве, об рат ни на ко ро зи он ни те и 
та ка пред паз ват во до съ дър жа те ля. Ефек тив ност та 
на анод ни те про тек то ри за ви си от тях на та кон так т
на площ и ма са. До ка то при по ве че то бъл гар с ки и 
внос ни емай ли ра ни во до наг ре ва те ли про тек то ри те са 
стан дар т ни, в ЕЛ ДО МИН ВЕСТ те се про из веж дат в 
соб с т ве на та ле яр на, ка то раз ме ри те им са съ об ра
зе ни с бо га та та мо дел на га ма. 

 
Не ръж да е ми те во до съ дър жа те ли са из ра бо те ни 

от ки се лин но ус той чи ва ви со ко ле ги ра на сто ма на 
мар ка AISI 316L. Ос вен дъ лъг жи вот на уре да, то ва 
га ран ти ра бе зуп реч на хи ги е на и за паз ва пи тей ни те 
ка чес т ва на во да та. Всич ки не ръж да е ми ком би ни ра ни 
во до наг ре ва те ли на ЕЛ ДО МИН ВЕСТ са обо руд ва ни 
с ино ва тив на гоф ри ра на сер пен ти на от не ръж да е ма 
сто ма на. Бла го да ре ние на тех но ло ги я та по гоф ри ра не 
се пос ти га с 15% подо бър топ ло об мен в срав не ние 
с обик но ве ни те тръб ни сер пен ти ни.

Как то всич ки уре ди на вар нен с ка та фир ма, та ка 
и ком би ни ра ни те бой ле ри са на деж д ни и аб со лют-
но бе зо пас ни. Фак ти те са след ни те: в мо мен та над 
1 800 000 бой ле ра на ЕЛ ДО МИН ВЕСТ ра бо тят без п
роб лем но в стра ни те от ЕС, САЩ, Рус ка та Фе де ра
ция и Близ кия Из ток. Сред но ме сеч на та де фек т ност, 
кон с та ти ра на на ос но ва на де сет го ди шен ста тис ти
чес ки ана лиз, съг лас но сис те ма та за уп рав ле ние на 
ка чес т во то ISO 9001:2000, пос то ян но на ма ля ва и ве че 
е под 0,3 % за це лия га ран ци о нен пе ри од. 

Дру го пре дим с т во на вар нен с ки те бой ле ри са 
кон с т рук тив ни те им осо бе нос ти.

Сер пен ти ни те в ком би ни ра ни те бой ле ри на ЕЛДОМ
ИН ВЕСТ, пред наз на че ни за на шия па зар, са про ек
ти ра ни за ра бо та имен но при кли ма тич ни те ус ло вия 

9009 Вар на 
бул. Вла дис лав Вар нен чик 275 А
тел.: 052/502 109 
факс: 052/500 347
email: sales@eldominvest.com

www.eldominvest.com

в Бъл га рия, с площ, оси гу ря ва ща пос ти га не то на 
мак си мал но ефек ти вен топ ло об ме нен про цес. На ли
чи е то на сен зор ни му фи да ва въз мож ност за ав то
ма ти за ция на про це си те съ об раз но го диш ния се зон и 
спо ма га за ре а ли зи ра не на зна чи тел ни ико но мии на 
елек т ро е нер гия. Всич ки из во ди са гру пи ра ни та ка, че 
да поз во ля ват ле сен мон таж до ри в мал ки и труд но 
дос тъп ни по ме ще ния, как то и пого ля мо удоб с т во при 
об с луж ва не на уре да. За без п роб ле мен сер виз про из
во ди те лят е пред ви дил от во ра за фла не ца с та ки ва 
раз ме ри, че да из пъл ня ва фун к ци и те и на ре ви зи о нен 
от вор. Ком би ни ра ни те бой ле ри от ЕЛ ДО МИН ВЕСТ са 
снаб де ни с въз в рат нопред па зен кла пан, тер мо ре гу
ла тор и тер мо из к люч ва тел. Мо де ли те за мон таж на 
по да с обем от 300 до 1000 лит ра са до пъл ни тел но 
оком п лек то ва ни с тер мо ма но ме тър.

Не на пос лед но мяс то тряб ва да спо ме нем, че 
из пол з ва ни те в про из вод с т во то ви со ко ка чес т ве ни 
ма те ри а ли и ком п лек тов ки не съ дър жат ве щес т ва, 
ув реж да щи чо веш ко то здра ве и окол на та сре да, в 
съ от вет с т вие с RoHS ди рек ти ва та на ЕС.
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В пос лед но вре ме це на та на енер ги я та пос къп ва 
зна чи тел но, осо бе но що се от на ся до теч ни те го ри ва, 
из пол з ва ни за отоп ли тел ни нуж ди. По ра ди та зи при
чи на на ми ра не то на ал тер на тив ни го ри ва или тех но
ло гии за на ма ля ва не це на та на топ лин на та енер гия 
е осо бе но ак ту ал на. При ме ри в то ва от но ше ние са 
из пол з ва не то на от пад на та би о ма са в съв ре мен ни 
кот ли със зна чи тел но по ви ше на ефек тив ност, как то от 
глед на точ ка на ма ля ва не це на та на топ ло е нер ги я та, 
та ка и по ра ди еко ло гич ни ят ефект от тях но то из поз
ва не по от но ше ние на на ма ля ва не на пар ни ко ви те 
еми сии в ат мос фе ра та. Дру га въз мож ност е из пол
з ва не то на тер мо пом пе ни ин с та ла ции, при ко и то се 
пос ти гат зна чи тел ни ико но мии, по ра ди ви со ки ят им 
ко е фи ци ент на тран с фор ма ция. 

За да се пре ци зи рат въз мож ни те ал тер на ти ви за 
из пол з ва не на топ лин на та енер гия при об щес т ве ни 
сгра ди, бол ни ци, хо те ли и дру ги, при ко и то обик
но вен но е нeоб хо ди мо и ох лаж да не е доб ре да се 
съз да де ал го ри тъм за оцен ка та им.  

Цел на нас то я що то из с лед ва не е да се съз да де 
ал го ри тъм за оцен ка на ико но ми чес ка та ефек тив ност 
при из бо ра на топ ло из точ ни ка. Раз г ле дан е ва ри ант на 
об щес т ве на сгра да, при ко я то е пред ви де на ко тел на 
цен т ра ла, с въз мож ност за ал тер на ти вен из бор на 
го ри ва и цен т рал ни кли ма тич на и отоп ли тел на ин с
та ла ция за под дър жа не на мик рок ли ма та в сгра да та.  
Топ лин ни ят то вар при зим ни из чис ли тел ни ус ло вия, 
въз ли за на 332 kW. 

Раз г ле да ни са след ни те ва ри ан ти за оси гу ря ва не 
на топ лин ни я то ва р:

● Ко тел на цен т ра ла с из га ря не на теч но го ри во 
наф та;

● Ко тел на цен т ра ла на от пад на би о ма са – чипс 
(дър вес ни трес ки);

● Ко тел на цен т ра ла на от пад на би о ма са – пе
ле ти;

● Во до ох лаж дащ аг ре гат в тер мо пом пен ре жим 
на ра бо та.

ТЕХНИкО-ИкОНОМИчЕСкИ АНАЛИз НА АЛТЕРНАТИВНИ
РЕшЕНИя зА ТОпЛОСНАбДяВАНЕ НА ОбщЕСТВЕНА СГРАДА

В ста ти я та е нап ра вен тех ни ко-ико но ми чес ки ана лиз на ал тер на тив ни ре ше ния за ком-
би ни ра но из пол з ва не на от пад на би о ма са и тер мо пом пе на ин с та ла ция за топ лос наб дя ва не 
на об щес т ве на сгра да. 

Ав то ри: доц, д-р инж. Ни ко ла Стан ков, доц. д-р инж. Ивай ло Ба нов
 ТУ - Со фия

Сту до ва та цен т ра ла е на ба за во до ох лаж дащ 
аг ре гат, ра бо тещ в ре жим на ох лаж да не. Пре ми на
ва не то към тер мо пом пе но из пъл не ние ще до ве де до 
по ви ша ва не на енер гий на та ефек тив ност на обек та, 
ка то тя има въз мож ност да пок ри ва част от топ
лин ни ят то вар до вън ш ни тем пе ра ту ри до –10 ºС.  
Ра бо та та в тер мо пом пен ре жим на во до ох лаж да щия 
аг ре гат изис к ва из пол з ва не то на топ ло но си тел/сту
до но си тел во ден раз т вор на ети лен гли кол, с ко е то 
от па да не об хо ди мост та от се зон но дре ни ра не на 
ин с та ла ци и те.

Ана ли зът е нап ра вен на ба за БИН ме тод на 
ASHRAE  [2]. Тер мо пом па та е пред ви де но да ра
бо ти до –10 ºС, а за понис ки тем пе ра ту ри ще се 
из поз ва са мо ко тел на та цен т ра ла. За ви си мост та на 
ко е фи ци ен та на тран с фор ма ция на тер мо пом па та от 
вън ш на та тем пе ра ту ра е по ка за на на Фиг.1.

В таб ли ца1 са по ка за ни стой нос ти те на:
● топ лин на та енер гия – Q, kWh, прес мет на та 

ка то фун к ция на вън ш на та тем пе ра ту ра (го диш на 
кон су ма ция на топ лин на енер гия при да де на та тем
пе ра ту ра);

● ел. енер ги я та не об хо ди ма за во до ох лаж да щия 
аг ре гат, ра бо тещ в тер мо пом пен ре жим, kWh;

● раз хо ди те за елек т ро е нер гия и съ от вет ния вид 

вид гориво      Цена
 лв/тон лв/MWh

Нафта 2468 213,6

Чипс (до 30% Wr) 151,8 59,3

Пелети (до 10% Wr) 380 140

Електроенергия  140

анализи анализи

Це на та на енер го но си те ли те в слу чая е:
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го ри во (чипс или пе ле ти), при це ни на енер го но си те
ли те  лв/MWh, са по ка за ни в таблица 1.

От нап ра ве ни ят тех ни коико но ми чес ки ана лиз се 
виж да, че тер мо пом па та е ико но ми чес ки це ле съ
об раз но да се из пол з ва до +1 ºС при го ри во чипс 
ка то об щи те ек с п ло а та ци он ни раз хо ди въз ли зат на 

Фиг. 1 Ко е фи ци ент на тран с фор ма ция на 
тер мо пом па та 

 

ЕРА ТО – Фир ме ни ка та ло зи 
ASHRAE – Handbook of Fundamentals, 1997

Ли те ра ту ра

око ло 23 443 лв/год., а при го ри во пе ле ти ико но
ми чес ки це ле съ об раз но е тер мо пом па та да ра бо ти 
до -5 ºС, при об щи ек с п ло а та ци он ни раз хо ди от 24 
853 лв/год. 

В таб ли ца та в жълт цвят са по ка за ни по ка за те
ли те при ми ни ми зи ра не на це ни те на енер ги я та за 
отоп ле ние и БГВ в за ви си мост от вън ш на та тем пе
ра ту ра.

Це на та на топ лин на та енер гия в лв, по лу че на 
от пе ле ти и чипс – Ц се оп ре де ля по уравнение 
(1) и е по лу че на ка то по со че на та це на в лв/MWh 
за съ от вет но то го ри во, (съ от вет с т ва ща на вне се на та 
топ ли на с го ри во то)  Цгор е ум но же на по раз ход
ва на та топ лин на енер гия по вре ме на съ от вет на та 
вън ш на тем пе ра ту ра и раз де ле на на ефек тив ност та 
на ко те ла – ηкот = 0,82, пред ло жен за из га ря не на 
съ о твет но то го ри во.

     n    Δτ1 * Qi * Цгор

Ц = ∑  ─────────────
 i=1 1000 * ηкот

          

къ де то:
Qi – топ ли нен то вар на сгра да та за i-та вън ш на 

тем пе ра ту ра, kW;
Δτi – брой ча со ве, през ко и то се наб лю да ва i-та 

тем пе ра ту ра на вън ш ния въз дух през отоп ли тел-
ния се зон [2], ч.

При го ри во наф та ек с п ло а та ци он ни те раз хо ди за 
го ри во въз ли зат на 85 522 лв/год., ко е то е око ло 3,5 
пъ ти поскъ по от ал тер на тив ни те ва ри ан ти.

Ре зул та ти те от прес мя та ни я та и ана ли за са пред
с та ве ни в таб ли ца 1.

(1)

tвн топлинна Ел.енергия  Цена
  Q термопомпа Ел.ен-я Чипс   Пелети
 oC kWh kWh лв лв лв

-15 332 332 46 24 32

 -14 322 322 45 23 31

13 469 469 66 34 45

-12 757 757 106 55 73

11 879 879 123 64 85

 10 566 499 70 41 55

 9 1367 1133 159 99 132

 -8 2241 1753 245 162 216

 7 3300 2440 342 239 319

 -6 6225 4361 611 450 601

 5 7499 4807 673 542 724

 4 11005 6828 956 796 1063

 3 15360 9234 1293 1111 1483

 2 24094 14049 1967 1742 2326

 1 32321 18295 2561 2337 3121

 0 35065 18751 2625 2536 3385

 1 33132 16962 2375 2396 3199

 2 29963 14712 2060 2167 2893

 3 23513 11091 1553 1700 2270

 4 20213 9174 1284 1462 1952

 5 16610 7008 981 1201 1604

 6 14789 6028 844 1069 1428

 7 14823 5658 792 1072 1431

 8 15252 5718 801 1103 1473

 9 14647 5395 755 1059 1414

 10 11337 4034 565 820 1095

 11 12577 4401 616 910 1214

 12 11688 4024 563 845 1128

 обща цена  25076 26059 34791
 Цена  за чипс и тП         23443  
Цена  за пелети и тП         24853  

Забележки:
 Цена на ел. енергия (средна)  140  лв/MWh  
Цена на чипс   59,3  лв/MWh  
Цена на пелети   79,17 лв/MWh

Таб л. 1

Ко е фи ци ент на тран с фор ма ция на тер мо пом па та 
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CHP системи CHP системи

АНАЛИз НА ТЕХНИчЕСкИТЕ И ИкОНОМИчЕСкИ пОкАзАТЕЛИ
НА ТРИГЕНЕРАЦИОННА СИСТЕМА В МЕДИЦИНСкИ ЦЕНТъР

Aвтори: Ме ри ма Зла те ва, Бо рис лав Стан ков, ТУ – Со фия

За ком би ни ра но про из вод с т во на елек т ри чес ка 
и топ лин на енер гия (CHP) при срав ни тел но мал ки 
кон су ма то ри се из пол з ват бло ко ви аг ре га ти на дви
га те ли с вът реш но го ре не с елек т ри чес ка мощ ност в 
ди а па зо на от 5 до 10 000 kW. Чрез опол зот во ря ва не 
на от пад на та топ ли на от дим ни те га зо ве и от сис
те ма та за ох лаж да не на дви га те ля се пос ти га общ 
ко е фи ци ент на по лез но дейс т вие до 85 %.  Ико но
ми чес ка та ефек тив ност на CHP ин с та ла ци и те за ви си 
от це ни те на из пол з ва ни те в сис те ма та го ри ва и на 
елек т ри чес ка та енер ги я , не об хо ди ми те ин вес ти ци он
ни и ек с п ло а та ци он ни те раз хо ди. Удъл жа ва не то на 
ча со во то го диш но на то вар ва не на сис те ми те чрез 
ин тег ри ра не на аб сор б ци он ни хла дил ни ма ши ни 
за про из вод с т во на сту до ва енер гия в пе ри о ди те, 
ко га то пот реб ле ни е то на топ лин на е ми ни мал но, е 
въз мож ност за по доб ря ва не на ин вес ти ци он ни те им 
по ка за те ли. 

Цел та на из с лед ва не то е да се оце нят тех ни чес
ки те въз мож нос ти и ико но ми чес ка та ефек тив ност за 
из г раж да не на три ге не ра ци он на сис те ма за ком би ни
ра но про из вод с т во на елек т ри чес ка енер гия, топ ли на 
и студ в ме ди цин с ки цен тър.  За та зи цел ще бъ дат 
ре ше ни след ни те за да чи: 

оп ре де ля не на из чис ли тел ни те то ва ри за отоп
ле ние, ох лаж да не и би то во го ре що во дос наб дя ва не 
(БГВ); 

 си му ла ци о нен ана лиз и оп ре де ля не на го диш ния 
раз ход на топ лин на и хла дил на енер гия; 

 оп ре де ля не на го диш ни те раз хо ди за отоп ле ние, 
ох лаж да не и БГВ; 

 оцен ка на ико но ми чес ка та ефек тив ност на три
ге не ра ци он на та ин с та ла ция.

Го ди шен раз ход на енер гия за отоп ле ние, ох-
лаж да не и БГв

Из чис ли тел ни те то ва ри и раз хо да на енер гия за 
отоп ле ние и ох лаж да не са оп ре де ле ни при па ра
мет ри те на кли ма та за ра йо на на стро и тел с т во и 
въ ве де ни те ка то вход ни дан ни топ ло тех ни чес ки ха
рак те рис ти ки на ог раж да щи те еле мен ти на сгра да та. 

Със та ве на е струк тур на схе ма на ком би ни ра на ин с та ла ция за про из вод с т во на елек т ри чес ка 
енер гия, топ ли на и студ. С по мощ та на си му ла ци о нен ана лиз са оп ре де ле ни го диш ни те раз хо ди 
за отоп ле ние, ох лаж да не и би то во го ре що во дос наб дя ва не на ме ди цин с ки цен тър. До ка за на е 
тех ни чес ка та при год ност и е нап ра ве на оцен ка на ико но ми чес ка та ефек тив ност от въ веж да не 
на три ге не ра ци он на та ин с та ла ция.

Топ лин ни те за гу би от ин фил т ра ция в по ме ще ни я та 
без вен ти ла ци он ни ин с та ла ции са оп ре де ле ни за 
ед нок ра тен въз ду хо об мен в по ме ще ни я та. 

Де фи ни ра ни са 3 сис те ми за под дър жа не на па
ра мет ри те на мик рок ли ма та: 

- „вен ти ла тор ни кон век то ри” за по ме ще ни я та, в 
ко и то се изис к ва це ло го диш но под дър жа не на тем
пе ра ту ра та на въз ду ха; 

- „кон век тив но отоп ле ние” за по ме ще ни я та, в 
ко и то се под дър жа не об хо ди ма та тем пе ра ту ра са мо 
през зим ния пе ри од; 

- „вен ти ла ция” обе ди ня ва ща наг не та тел ни те вен
ти ла ци он ни ин с та ла ции за по ме ще ни я та, в ко и то е 
не об хо дим пре сен въз дух. Отоп ли тел ни ят то вар на 
три те сис те ми е 187.9 kW, а ох ла ди тел ни ят  112.1 
kW

Го диш ни ят раз ход на енер гия за отоп ле ние и 
ох лаж да не е оп ре де лен на ба за на ча со ви стой нос
ти за тем пе ра ту ра, влаж ност и слън че ва ра ди а ция.  
Със та ве на е ре фе рен т на кли ма тич на го ди на, ка то за 
все ки ме сец е взет пред с та ви те лен ден с ти пи чен 
ход на па ра мет ри те на вън ш ния въз дух. В днев ния 
раз ход на топ лин на енер гия е вклю че на и енер ги я та 
за заг ря ва не на во да за БГВ, оп ре де ле на съг лас но 
нор ма тив ни те изис к ва ния за би то во го ре що во дос наб
дя ва не в бол нич ни за ве де ния: спе ци фи чен дне вен 
раз ход на го ре ща во да: 0.3 m3/чов. ден; тем пе ра ту ра 
на го ре ща та во да: 60 оС; тем пе ра ту ра на сту де на та 
во да: 10 оС. При 11 лег ла в ста ци о на ра към цен тъ
ра, се по лу ча ва

QБГВ = 457041 kJ/ден ≈ 127 kWh/ден
Ме сеч ни ят раз ход на топ лин на QТ.Е. и сту до ва 

QС.Е.енер гия е оп ре де лен по за ви си мос ти те:

      

   (1)
      
     

(2)



1/200936 ÒÎÏËÎ

къ де то:
- nM  е бро ят на дни те за съ-

от вет ния ме сец;
 QOT  и  QОХЛ- не об хо ди ма та мощ-

ност за отоп ле ние и ох лаж да не за 
все ки час от де но но щи е то.

 Ус ред не ни те за все ки ме сец 
ча со ви стой нос ти за отоп ле ние QТ.Е 
и ох лаж да не QС.Е  са представени 
на (фиг. 1):

     
     
   (3)

     
     
    

(4)
Фиг. 1 Сред ни стой нос ти на отоп ли тел ния и ох ла ди те лен 
то вар

Фиг. 2 Прин цип на схе ма на три ге не ра ци он на сис те ма

Сис те ма за ком би ни ра но про из вод с т во на елек-
т ри чес ка енер гия, топ ли на и студ

Прин цип на схе ма на три ге не ра ци он на та сис те ма 
е по ка за на на фиг. 2. За про из вод с т во на елек т ри
чес ка енер гия се из пол з ва че ти ри так тов дви га тел с 4 
ци лин дъ ра, ра бо тещ с при ро ден газ. При стан дар т ни 
ус ло вия мак си мал на та про из во ди тел ност на дви га те ля 
е: топ лин на мощ ност QТ = 43 kW, елек т ри чес ка мощ
ност QE = 43 kW. Про из ве де на та елек т ри чес ка енер гия 
се кон су ми ра от сис те ма та за елек т ро зах ран ва не на 
обек та. При топ ли нен то вар, пови сок от 43 kW се 
включ ва вър хов ко тел. В пе ри о ди те, ко га то е не об хо
ди мо ох лаж да не, про из веж да на та топ ли на се по да ва 
към аб сор б ци он на хла дил на ма ши на (АХМ) за до бив 
на сту до ва енер гия. За ох лаж да не на аб сор бе ра и 
кон ден за то ра на АХМ е пред ви де на во до ох лаж да ща 
ку ла с въз душ но ох лаж да не.

Ба зов раз ход на топ лин на и елек т ри чес ка 
енер гия 

Ба зо ви ят раз ход на топ лин на и елек т ри чес ка 
енер гия за срав не ние и оцен ка на ико но ми чес ка та 
ефек тив ност от въ веж да не на три ге не ра ци он на та 
ин с та ла ция е оп ре де лен при ра бо та на след ни те 
сис те ми за топ ло и сту до зах ран ва не: 

1) въз душ но ох лаж да ем во до ох лаж дащ тер мо пом пен 
аг ре гат, оси гу ря ващ сту до но си тел с па ра мет ри 7/12 
оС за вен ти ла ци он ни те ин с та ла ции и за вен ти ла тор
ни те кон век то ри; 

2) топ ло но си тел с па ра мет ри 60/50 оС за вен ти
ла тор ни те кон век то ри при тем пе ра ту ри на вън ш ния 
въз дух, пови со ки от 5 оС; 

3) во дог ре ен ко тел с го ри во при ро ден газ, оси гу
ря ващ топ ло но си тел с па ра мет ри 60/50 оС за вен ти
ла тор ни те кон век то ри при тем пе ра ту ри на вън ш ния 
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въз дух, понис ки от 5 оС; 
4) топ ло но си тел с па ра мет ри 

90/70 оС за вен ти ла ци он ни те ин с та
ла ции, за кон век тив но то отоп ле ние и 
за заг ря ва не на во да та за БГВ.

Ефек тив ност та на тер мо пом пе ния 
аг ре гат, ра бо тещ в ре жим на ох
лаж да не се оп ре де ля от хла дил ния 
ко е фи ци ент:

     
    (5)

При из чис лен по (5) хла ди лен 
ко е фи ци ент се оп ре де ля раз хо да 
на ел. енер гия през лет ния пе ри
од (фиг. 3).

Ефек тив ност та на тер мо пом пе
ния аг ре гат в ре жим на отоп ле ние 
се оп ре де ля от ко е фи ци ен та на 
тран с фор ма ция ϕ . Раз хо дът на 
топ лин на и елек т ри чес ка енер гия 
е по ка зан на фиг. 4.

     
   

(6)

При из чис лен по (6) ко е фи ци ент 
на тран с фор ма ция се оп ре де ля раз
хо да на ел. енер гия за отоп ле ние 
(фиг. 4). Го диш ни ят раз ход на ел. 
енер гия за ра бо та на тер мо пом пе
ния аг ре гат е 36 106 kWh/г.

Го диш ни ят раз ход енер гия на 
во дог рей ния ко тел при ефек тив ност 
ηx = 0.9 e 205993 kWh. Ме сеч ни ят 
раз ход на топ лин на енер гия е по
ка зан на фиг. 5.

раз ход на топ лин на енер гия на 
три ге не ра ци он на та сис те ма

Сис те ма та за ком би ни ра но про из
вод с т во на топ лин на и елек т ри чес ка 
енер гия ще ра бо ти це ло го диш но, 
ка то при на ма ле на кон су ма ция на 
топ лин на енер гия се ре ду ци ра и 
топ ло и елек т роп ро из вод с т во то и. 
До би вът на хла дил на енер гия с по
мощ та на АХМ се ха рак те ри зи ра със 
сре ден ко е фи ци ент на ефек тив ност 
0.7. Той оп ре де ля и не об хо ди ма та 
топ лин на мощ ност за про из вод с т во 
на студ.  В гра фи чен вид ус ред не
ния за все ки ме сец стой нос ти са 
по ка за ни на фиг. 6. На нея е по
ка за но и про из вод с т во на топ лин на 
(QCHP) и елек т ри чес ка (ECHP) енер гия 
от сис те ма та за ком би ни ра но про
из вод с т во.

В табл. 1 са да де ни про из ве де на
та топ лин на и елек т ри чес ка енер гия 
от CHP ин с та ла ци я та;  про из ве де
на та топ лин на енер гия от вър хо вия 

полезно студопроизводство    q0
разход на електроенергия     I

ε = ────────────── = ─

полезнa произведена топлина    qК
разход на електроенергия        I

φ = ─────────────── = ─ 

Фиг. 3 Ме се чен раз ход на хла дил на и елек т ри чес ка енер гия – 
тер мо пом пен аг ре гат

Фиг. 4 Ме се чен раз ход на топ лин на и елек т ри чес ка енер гия – 
тер мо пом пен аг ре гат

Фиг. 5 Ме се чен раз ход на топ лин на – во дог ре ен ко тел
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ко тел; раз хо да на ел. енер гия за 
ра бо та на АХМ. Го диш ни ят раз ход 
на енер гия с го ри во при ро ден газ 
за CHP ин с та ла ци я та при общ ко е
фи ци ент на по лез но дейс т вие ηCHP = 
0.88  е 517 801 kWh, а за вър хо
ви ят ко тел при ηK = 0.9  е 72 150  
kWh. Об щи ят го ди шен раз ход е 589 
951 kWh.

оцен ка на ико но ми чес ка та 
ефек тив ност на сис те ма та за 
ком би ни ра но про из вод с т во на 
елек т ри чес ка енер гия, топ ли на 
и студ

Ин вес ти ци он ни раз хо ди
Ба зо ва ин с та ла ция 105073 лв.
CHP ин с та ла ция  145793 лв.
До пъл ни тел ни ин вес ти ции за из

г раж да не на CHP ин с та ла ци я та:
145793 – 105073 = 40720 лв.

Таб л. 1 Ек с п ло а та ци он ни раз хо ди

Таб л. 2 Eксплоатационни раз хо ди

месец                               CHP инсталация  върхов котел АХм

 Произведена Произведена Произведена консумирана  
 топлинна  енергия ел. енергия топлинна енергия ел. енергия
 kWh kWh kWh kWh

1 31 992 14 879 20 795 0
2 28 896 13 439 8 879 0
3 29 729 13 850 0 0
4 14 828 7 067 0 93
5 15 935 7 581 0 183
6 30 269 14 085 0 223
7 31 992 14 879 11 011 231
8 31 992 14 879 11 011 231
9 24 665 11 537 0 223
10 13 325 6 394 0 135
11 24 927 11 657 0 0
12 31 992 14 879 13 240 0

Годишни стойности 310 542 145 123 64 935 1 318

 kWh лв. kWh лв. kWh лв. лв.

Базова 205993 10 958 36 106 4 513   5 470
CHP 589 951 27 990 1 318 164 145 123 18 150 10 004 

инсталация разход на разход на Произведена общо
 природен газ ел. енергия ел. енергия разходи  

чес ки жиз нен ци къл; но ми на лен лих вен про цент: 10 
%; про цент на ин ф ла ция: 6%; ре а лен лих вен про
цент: 5.8 %. Ка то кри те рии за оцен ка са из пол з ва ни 
фак то ри те: срок на от ку пу ва не PBP; нет на нас то я ща 
стой ност NPV; вът реш на нор ма на въз в ра ща е мост 
IRR. По лу че ни са след ни те ре зул та ти: PBP = 7.5 г., 
NPV = 4 118 лв., IRR = 6 %.

Ек с п ло а та ци он ни те раз хо ди са оп ре де ле ни при 
след ни те це ни: при ро ден газ  450 лв./хил. m3, ел. 
енер гия – 0.125 лв./kWh. 

Ре зул та ти те са обоб ще ни в табл. 2. 
Го диш на та ико но мия от въ веж да не на три ге не ра

ци он на та сис те ма е 5 466 лв. При ико но ми чес ки ят 
ана лиз са от че те ни па ра мет ри те: тех ни чес ки/ико но ми

Фиг. 3 Гра фик на сре ден ча сов топ ли нен то вар, про из ве-
де на топ лин на QCHP  и елек т ри чес ка енер гия ECHP  от CHP 
ин с та ла ци я та
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инсталации инсталации

1. Увод 

Ре ди ца ло кал ни отоп ли тел ни и кли ма тич ни ин с та
ла ции с ог ра ни чен ка па ци тет се под х ран ват с во да от 
соб с т ве ни во до из точ ни ци, ко я то найчес то е сон даж на 
во да. При из г ра жда не на во до под гот ви тел ни те ин с
та ла ции (ВПИ) на ба за та на соб с т вен во до из точ ник, 
тряб ва да се от чи тат от ед на стра на осо бе нос ти те на 
съ о ръ же ни я та в ин с та ла ци и те, а от дру га спе ци фич
ния хи ми чен със тав и тех но ло гич ни те по ка за те ли за 
ка чес т во на сон даж на та во да и гра ни ци те на тях но то 
це ло го диш но из ме не ние. Ос вен то ва, е не об хо ди мо 
да се из с лед ва ка чес т во то на та зи во да за би то во 
пот реб ле ние, спо ред ус та но ве ни те за то ва нор ми,  
тъй ка то в по ве че то слу чаи тя се из пол з ва и ка то 
топ ла и сту де на во да за би то ви це ли. 

Спе ци фи ки те и зна чи тел ни те флук ту а ции в хи мич
ния със тав на во да та, мо гат зна чи тел но да ус лож нят 
струк ту ра та на ВПИ, нас т рой ка та на ав то ма тич ни те 
сис те ми за до зи ра не на ре а ген ти и хи мич ния кон т рол 
на вод ни те по то ци, ко е то от своя стра на зат руд ня ва 
под дър жа не то на оп ти мал ни тех но ло гич ни по ка за те ли 
и уве лич ва рис ка от ко ро зия на кон с т рук ци он ни те 
ма те ри а ли на съ о ръ же ни я та. 

Нас то я щата статия раз г леж да осо бе нос ти те на ВПИ 
на отоп ли тел на и кли ма тич на ин с та ла ция с ав то ном но 
зах ран ва не с во да от сон да жен из точ ник. 

Су ро ва та во да се ха рак те ри зи ра със след ни те 
по ка за те ли:  

 от но си тел но ви со ка стой ност на pH~8;
 уме ре на твър дост (Ho~2,0 ÷ 2,8 mgeq/l);
 нис ка об ща ал кал ност (Кs4,3 ~3 mgeq/l);
 нис ко со ле съ дър жа ние (S~110÷120  mg/l);
 съ дър жа ние на ман ган (Mn~0.2÷0.4  mg/l);
 съ дър жа ние на се ро во до род (H2S~0.3÷0.5 

mg/l).

2. осо бе нос ти на вПи

Струк тур на та схе ма на ВПИ,  из г ра де на въз ос
но ва на със та ва на сон даж на та во да, е пред с та ве на 
на фиг. 1. 

ОСОбЕНОСТИ НА ОбРАбОТкАТА НА ВОДАТА зА ОТОпЛИТЕЛНИ
ИНСТАЛАЦИИ С АВТОНОМНИ ВОДОИзТОчНИЦИ

Автор: д-р инж. Сил вия Бой че ва,  ТУ - Со фия

Фиг. 1 Схе ма на ВПИ и вод ни те по то ци 
в отоп ли тел на та и кли ма тич на ин с та ла-
ции, зах ран ва ни от соб с т вен во до из точ ник: 

А - су ро ва во да; 
Б - тех ни чес ка во да (след обез ман га ня ва не);
В - оме ко те на во да;
Г - цир ку ла ци он на во да “то пъл кръг”;
Д - цир ку ла ци он на во да “сту ден кръг”.

Нас то я щата статия раз г леж да осо бе нос ти те на во до под гот ви тел на ин с та ла ция (ВПИ), про ек ти ра на 
за об ра бот ка на сон даж на во да, пред наз на че на за ра бот на сре да в ло кал ни отоп ли тел на и кли ма тич
на ин с та ла ции, а съ що та ка и за би то во пот реб ле ние. ВПИ е стук ту ри ра на съ об раз но спе ци фи ки те 
в хи мич ния със тав на су ро ва та во да и изис к ва ни я та по от но ше ние на тех но ло гич ни те по ка за те ли за 
ка чес т во на до ба въч на та во да в ло кал ни те ин с та ла ции, как то и на нор ми те за пи тей ни во ди. 

ВПИ  включ ва обез ман га ни тел на и оме ко ти тел на ин с та ла ции. Пред с та ве ни са дан ни за тех но ло
гич ни те по ка за те ли от те ку щия кон т рол на вод ни те по то ци на ВПИ. В със та ва на сон даж на та во да 
е ус та но ве но на ли чие на се ро во до род и сул фи ди, от с т ра ня ва не то на ко и то не е пред ви де но във 
ВПИ и е от ко ро зи он на опас ност за кон с т рук ци он ни те ма те ри а ли от мед ни и алу ми ни е ви спла ви в 
сис те ми те.
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ва не на ви со кия окис ли те лен по тен ци ал на сис те ма та 
NaOCl + KMnO4;

 За дър жа не на окис ле ни те фор ми на же ля зо то и 
ман га на вър ху зър на та на зе о ли тен фил т ру ващ ма те
ри ал (в слу чая кли ноп ти ло лит (К2Na2Ca)3 (Al6Si30O72) 
.24 H2O);

 Свър з ва не на амо ни е ви те йо ни до мо но, ди и 
трих ло ра мин и окис ле ни е то им до азот.

За га ран ти ра не на по ка за те ли те ко ли ин декс и 
мик роб но чис ло, във во да та след обез ман га ни тел
на та ин с та ла ция се под дър жа ос та тъч но ко ли чес т во 
ак ти вен хлор 0.3÷0.4 mg Cl2/l.

В сме си те ля и не пос ред с т ве но вър ху фил тър ни те 
пъл не жи на обез ман га ни тел на та ин с та ла ция се из
вър ш ват окис ли тел ни про це си от ви да [3]:

Mn2+ + Cl2 + H2O → 2MnO2 + 2Cl- + 4H+    (1)

3 Mn2+ + 2MnO
−
4 + 2H2O → 5 MnO2 + 4H+  (2)

2 Fe2+ + Cl2 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 2Cl-   (3)

3 Fe2+ + MnO
−
4 + 7H2O → 3 Fe(OH)3 + MnO2 + 5 H+  (4)

2 RNH4 + 3 HOCl → N2 + 3 H2O + 3 HCl + RN  (5)

Спо ред те о ре тич ния раз чет от вза и мо дейс т вия (2) 
и (4), за окис ле ни е то на 1 mg Fe2+ и 1 mg Mn2+ са 
не об хо ди ми съ от вет но 0.94 и 1.92  mg KMnO4. 

За окис ле ние на азо та от амо ни е ви те съ е ди не
ния (NH+

4) до N2, те о ре тич но не об хо ди мо то сте хи
о мет рич но от но ше ние Cl/NH+

4е 7.6 (оп ре де ле но от 
ре ак ция (5)). 

Обез ман га ни тел на та ин с та ла ция към раз г леж да на та 
ВПИ е оком п лек то ва на от фир ма “Trans Water Ltd.”. 
На прак ти ка в об ра бот ва на та во да се до зи рат 0.5 
%ни раз т во ри на окис ли тел ни те ре а ген ти KMnO4 и 
NaOCl до ну ле ва кон цен т ра ция на Mn2+ в тех ни чес

Фиг. 2 Прин цип на схе ма на обез ман га ни тел на та ин с та ла ция.

Тя включ ва две ин с та ла ции:
● ин с та ла ция за обез ман га ня ва не, в ко я то съ дър

жа ни е то на Mn се на ма ля ва до 0,1 mg/l;
● оме ко ти тел на ин с та ла ция, в ко я то твър дост та 

на сон даж на та во да се на ма ля ва до 0.05 mmol/l.
Во да та след обез ман га ня ва не то се оз на ча ва ка то 

“тех ни чес ка” во да, част от ко я то се из пол з ва за би то ви 
нуж ди, а дру га част се оме ко тя ва в NaRfка ти о ни то ви 
фил т ри и се из пол з ва за по пъл ва не на за гу би те в 
“топ лия” и “сту де ния” кръг.

2.1. обез ман га ни тел на та ин с та ла ция

Струк тур на та схе ма на обез ман га ни тел на та ин с
та ла ция е пред с та ве на на фиг. 2.

Обез ман га ня ва не то на сон даж на та во да се из вър
ш ва чрез об ра бот ка с ка ли ев пер ман га нат (KMnO4) и 
нат ри ев хи пох ло рид (NaOCl). Ре а ген ти те се смес ват 
с во да та в сме си тел, след ко е то пос тъп ват в обез
ман га ни тел ни фил т ри. При не об хо ди мост в сме си те ля 
се по да ва NaOH, за по ви ша ва не на pH, и алу ми ни
ев сул фат (Al2SO4), за от де ля не на дис пер ги ра ни те 
ве щес т ва чрез ко а гу ла ция. 

На ли чи е то на ман га но ви йо ни в цир ку ла ци он на та 
во да е пред пос тав ка за про ти ча не то на про це си на 
елек т ро хи мич на и би о ко ро зи я та и за фор ми ра не на 
шлам от ман га но ви съ е ди не ния в съ о ръ же ни я та на 
отоп ли тел на та и кли ма тич на та ин с та ла ции. 

 Ос вен за пре вен ция на съ о ръ же ни я та от ко ро зия, 
обез ман га ни тел на та ин с та ла ция при веж да по ка за те ли те 
на сон даж на та во да в съ от вет с вие с нор ма тив ни те 
изис к ва ния за во ди за би то во пот реб ле ние. По ра ди 
зна чи тел ни те флук ту а ции в със та ва си, под зем ни те 
сон даж ни во ди не от го ва рят це ло го диш но по сво и те 
фи зи кохи мич ни по ка за те ли  на при е тия стан дарт [1]. 
Те зи не съ от вет с т вия са: 

 мът ност – до 5 еди ни ци (ко ло и дал на мът ност 
и ме ха нич ни при ме си); 

 цвет ност – 5 15 °pt (ко ло и дал на цвет ност, по
ра ди ми ни мал но окис ле ние на же ля зо то и ман га на 

в повис ши ок си ди и при
със т ви е то на ор га нич ни 
съ е ди не ния); 

 ми рис и прив кус – до 
3 ба ла (на ли чие на се ро во
до род, бла тен ми рис); 

 раз т во ре но же ля зо 
(фе ройо ни) – до 0.25 mg/l 
(FeS, FeSO4, Fe(HCO3)2); 

 раз т во рен ман ган 
(Mn2+йо ни от Mn(OH)2, 
Mn(HCO3)2, MnSO4); 
 окис ляе мост – до 0.5 
mg/l;

 амо ни е ви йо ни (NH +
4 ) – до 

0.8 mg/l (вслед с т вие ре дук
ци я та на азотсъ дър жа ща 
ор га нич на ма те рия).  

В обез ман га ни тел на та 
ин с та ла ция про ти чат след
ни те гру пи про це си [2]:

 Окис ле ние на раз т во
ри ми те фор ми на же ля зо то 
и ман га на (Fe2+ и Mn2+) до 
вис ши ок си ди чрез из пол з
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ка та во да (без да се пре до зи ра KMnO4) и ос та тъч на 
кон цен т ра ция на ак ти вен хлор в 0.3 – 0.4 mg/l.

2.2. оме ко ти тел на ин с та ла ция

Твър дост та на из след ва на та сон даж на во да се 
из ме ня в гра ни ци те (5.6 ÷ 8.0 dHо) и по то зи по
ка за тел тя се при чис ля ва към ка те го ри я та сред но 
твър ди во ди. За оме ко тя ва не на во да та до ус та но
ве ни те нор ми за во дог рей ни кот ли, част от вод ния 
по ток след обез ман га ни тел на та ин с та ла ция се по да
ва за NaRfка ти о ни ра не. Оме ко тя ва не то на во да та 
в раз г леж да на та ВПИ се из вър ш ва в ав то ма тич на 
оме ко ти тел на ин с та ла ция на фир ма та Eurowater, от 
се ри я та SM/CSD, с ка па ци тет 136 m3/ 1 dHо, със то
я ща се от два йон нооб мен ни фил т ри, за ре де ни с 
по 35 l йо но об мен на смо ла [4]. При оме ко тя ва не то 
про ти чат йо но об мен ни ре ак ции от ти па:

NaRf + Ca2+ → CaRf + Na+    (6)

NaRf + Mg2+ → CaRf + Na+ ,   (7)

при ко е то об ща та твър дост на об ра бот ва на та во да 
на ма ля ва до Hо< 0.08 – 0.10 dHо. 

Во да та, ко я то пос тъп ва за оме ко тя ва не не тряб ва 
да съ дър жа же ля зо, ман ган и ви со ки кон цен т ра ции 
от ор га нич ни ве щес т ва и мас ла.

3. ре зул та ти от те ку щия кон т рол на вПи

Из вър шен е пе ри о ди чен ана ли ти чен кон т рол на 
ВПИ чрез из с лед ва не на вод ни те по то ци: су ро ва 
во да (А), тех ни чес ка во да след обез ман га ни тел на та 
ин с та ла ция (Б) и оме ко те на во да  (В) по по ка за те
ли те об ща твър дост (Ho, mmol/l), кон цен т ра ция на 
ман ган (Mn, mg/l), pH, про во ди мост (γ, µS/cm), об ща 
ал кал ност (Кs4.3, mmol/l), кон цен т ра ция на се ро во до род 
(H2S, mg/l). Из ме не ни е то в съ дър жа ни е то на ман ган 
и се ро во до род в су ро ва и тех ни чес ка во да за ед но
ме се чен пе ри од от вре ме и еже сед ми чен кон т рол са 
пред с та ве ни на фиг. 3 а,б. Ре зул та ти те от кон т ро ла 
на ра бо та та на оме ко ти тел на та ин с та ла ция през 
съ щия кон т ро лен пе ри од и из ме не ни е то на по ка за
те ля об ща твър дост на вод ни те по то ци А, Б и В е 
по ка за но на фиг. 4. В таб ли чен вид са пред с та ве ни 
дан ни те от из мер ва не то на ос та на ли те тех но ло гич ни 
по ка за те ли (таб ли ца 1). 

Ос нов ни съ о ръ же ния в отоп ли тел на та ин с та ла ция 
са пла мъч нотръб ни во дог рей ни кот ли, ка то  изис к ва

Таб л. 1  Из ме ре ни стой нос ти на тех но ло гич ни по ка за те ли на вод ни те по то ци на ВПИ. 

     Сурова вода      техническа вода     омекотена вода
 

 I II III IV I II III IV I II III IV
 
pH 7.93 8.06 8.03 7.64 7.85 8.02 7.86 7.48 9.28 8.53 9.25 7.73

γ, μS/cm 242 254 291 241 247 225 252 215 231 237 227 219

Ks4.3,mmol/l 2.8 3.0 3.2 2.9 3.0 2.6 2.9 2.9 2.5 2.9 2.7 2.3

Фиг. 3 Из ме не ние на кон цен т ра ци я та на 
Mn (а) и H2S (б) на су ро ва и тех ни чес ка во да 
за ед но ме се чен кон т ро лен пе ри од.

ни я та за ка чес т во на до ба въч на та во да, фор му ли ра ни 
от фир ма тапро из во ди тел на кот ли те, са пред с та ве ни 
в таб ли ца 2 [5]. 

Ре зул та ти те от пе ри о дич ния кон т рол на ВПИ за 
из б ра ния пе ри од от вре ме по каз ват про пус ки в ра
бо та та на обез ман га ни тел на та ин с та ла ция, по ра ди 
зна чи тел ни те флук ту а ции в кон цен т ра ци я та на ман
ган в су ро ва та во да (фиг. 3,а), ко е то въз п ре пят с т ва 
ефек тив на та нас т рой ка на ав то ма тич но то до зи ра не 
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на ре а ген ти. След оп ти ми зи ра не на ре жи ма на обез
ман га ни тел на та ин с та ла ция,  чрез ко ри ги ра не в съ
от но ше ни я та на по да ва ни те ре а ген ти и неп ре къс нат 
ана ли ти чен кон т рол на съ дър жа ни е то на раз т во рен 
ман ган, са из бег на ти еди нич ни те про пус ки на Mn2+ 
след обез ман га ня ва не то, при по ви ша ва не на кон цен
т ра ци я та му в су ро ва та во да. 

В сон даж на та во да е ус та но ве но на ли чие на се
ро во до род, кой то пре ми на ва в зна чи тел ни кон цен т
ра ции и в тех ни чес ка та во да. По па да не то на H2S в 
отоп ли тел на та и кли ма тич на та сис те ми е от осо бе на 
ко ро зи он на опас ност за ком по нен ти те от мед ни и 
алу ми ни е ви спла ви.

Оме ко ти тел на та ин с та ла ция е ра бо ти ла в ста би
лен ре жим, без про пус ки (фиг. 4).

Въп ре ки от но си тел но ефек тив на та ра бо та на 
от дел ни те ин с та ла ции (обез ман га ни тел на и оме
ко ти тел на) в раз г леж да на та схе ма на ВПИ, ко и то 
при веж дат тех но ло гич ни те по ка за те ли за ка чес т во 

[1] ICS: 13_060_20, “Пи тей на во да”.
[2] Тех но ло гич на ин с т рук ция за ра бо та на 

обез ман га ни тел на та ин с та ла ция на фир ма “Trans 
Water Ltd.”, 1998.

[3] Analytical methods and Equipment, Betz 
handbook of Industrial Water Conditioning; 8th Edition, 
1980.

[4] EUROWATER, Automatic Softening Plants, 
Series SM&SG, Technical description,1998.

[5] Ди рек ти ва A130/E на фир ма та-про из во ди-
тел на во дог рей ни кот ли “Loos”, 1997.

Ли те ра ту ра

доп ро вод на мре жа обез ман га
ни тел на та ин с та ла ция ос та ва 
в ре зерв и ВПИ ра бо ти ка то 
оме ко ти тел на ин с та ла ция.

 
4. Зак лю че ние

Про ве де ния ана ли ти чен кон
т рол на вод ни те по то ци в раз
г леж да на та во до под гот ви тел на 
ин с та ла ция към отоп ли тел на и 
кли ма тич на ин с та ла ции под х ран
ва ни от соб с т вен во до из точ ник, 
по каз ва че из г ра жда не то на ВПИ 
не е съ об ра зе но с всич ки осо
бе нос ти в хи мич ния със тав на 
сон даж на та во да. Ус та но ве ни те 
кон цен т ра ции от се ро во до род 
са рис ко ви за ко ро зи я та на 
кон с т рук ци он ни те ма те ри а ли на 
съ о ръ же ни я та от алу ми ни е ви и 
мед ни спла ви, ко е то на ла га пре
ус та но вя ва не на под х ран ва не то 
на ин с та ла ци и те със сон даж на 

Таб л. 2 Изис к ва ния за ка чес т во то на до ба въч-
на та во да за отоп ли тел на та ин с та ла ция [5].

Стойност

Безцветна, чиста, 
свободна от 
неразтворими примеси 

8.5 – 10.5

<0.02

<0.1

> 100÷1500 (водно-
химичен режим на 
котлите със соли)

технологичен 
показател

Общи изисквания

pH (25 оC)

Ho, mmol/l

O2, mg/l

γ, μS/cm

на во да та в съ от вет с вие с нор ми те за во да за би
то во пот реб ле ние и изис к ва ни я та към до ба въч на та 
во да за отоп ли тел на та и кли ма тич на та ин с та ла ции, 
на ли чи е то на се ро во до род и сул фи ди пред с тав ля ва 
се ри о зен риск за ко ро зи я та на еле мен ти те, из ра бо
те ни от спла ви на мед и алу ми ний. По ра ди то ва, 
че при про ек ти ра не то на ВПИ, не са пред ви де ни 
въз мож нос ти за от с т ра ня ва не то на H2S, се на ла га 
пре ус та но вя ва не на зах ран ва не то на ин с та ла ци и те от 
ав то ном ния во до из точ ник и из пол з ва не на во да за 
по пъл ва не на за гу би те в “топ лия” и “сту де ния кръг” 
от град с ка та во доп ро вод на мре жа или от ВПИ към 
друг обект (ТЕЦ). 

При за мя на та на сон даж на та во да с во да от град кия 
во доп ро вод, тряб ва да се взе ме под вни ма ние на ли
чи е то на сво бо ден въг ле ро ден ди ок сид и раз т во рен 
кис ло род, ко е то на ла га въ веж да не то на вод но хи ми чен 
ре жим за отоп ли тел на та и кли ма тич на та ин с та ла ции 
с до зи ра не на ал ка ли зи ра щи и кис ло род с вър з ва щи 
ре а ген ти. С из пол з ва не то на во да от град с ка та во

Фиг. 4 Из ме не ние на об ща та твър дост на вод ни те по то ци 
на ВПИ за кон т рол ния пе ри од.

во да, въп ре ки че ос та на ли те тех но ло гич ни по ка за те ли 
са в нор ми и обез ман га ни тел на та и оме ко ти тел на та 
ин с та ла ции ра бо тят в ста бил ни ре жи ми.
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хидроенергетика хидроенергетика

АНАЛИз НА ВъзМОЖНОСТИТЕ зА ОпОЛзОТВОРяВАНЕ НА 
ХИДРОЕНЕРГИйНИя пОТЕНЦИАЛ ОТ МВЕЦ "чАИР ДЕРЕ"

В статията са пред с та ве ни ре зул та ти от из с лед ва ния, на со че ни към ус та но вя ва не на въз мож нос ти те 
за попъл но опол зот во ря ва не на раз по ла га е мия хид ро е нер ги ен по тен ци ал в МВЕЦ ”Ча ир де ре”.

На ос но ва та на ана лиз на дан ни те за от то ка на ре ка та в пе ри од от 27 го ди ни и енер гий ни те 
ха рак те рис ти ки на пред ви де ния в про ек та хид ро аг ре гат с Фран ци со ва вод на тур би на се до каз ва, че 
ин с та ли ра не то на вто ри хид ро аг ре гат в цен т ра ла та ще по ви ши про из вод с т во то на елек т ро е нер гия с 
око ло 50%. Оп ре де лен е ти па на вто ра та вод на тур би на и са пред с та ве ни ос нов ни те раз ме ри на 
но вия хид ро аг ре гат.

На ре ка "Ча ир де ре" в ра йо на на кмет с т во Триг
рад, об щи на Де вин, се пред виж да да се пос т рои 
мал ка вод ноелек т ри чес ка цен т ра ла (МВЕЦ). Съг лас
но с пре дин вес ти ци он но то про уч ва не, в цен т ра ла та 
тряб ва да бъ де  ин с та ли ран един хид ро аг ре гат с 
Фран ци со ва вод на тур би на. 

Цел та на нас то я що то из с лед ва не е да оце нят 
въз мож нос ти те на хид ро аг ре га та за ефек тив но опол
зот во ря ва не на раз по ла га е мия хид ро е нер ги ен по тен
ци ал на ре ка ”Ча ир де ре”.

Елек т роп ро из вод с т во на хид ро аг ре га та с Фран-
ци со ва тур би на

Ана ли зът на про из ве де на та елек т ро е нер гия от 
хид ро аг ре га та в то зи слу чай е нап ра вен на ос но ва та 
на след ни те дан ни:

● Наб лю де ния за днев ния от ток на во ди те за 
пе ри о да 19721998г.;

● Ра бот ни ха рак те рис ти ки на Фран ци со ва та вод на 
тур би на, ко я то ще бъ де дос та ве на от „Енер го ре монт 
Плов див” АД;

● Раз чет на стой ност на на по ра на тур би на та: 
H=122m.

● За об ра бот ка та на ма си ва от дан ни е раз ра
бо те на ком пю тър на та прог ра ма FlowCalc. 

Из чис ле ни я та се пра вят при въ веж да не на след
ни те ог ра ни че ния:

 Ми ни мал на стой ност на де би та на тур би на та: 
Q=420 l/s (ог ра ни че ни я та за де би та са спо ред ек с п
ло а та ци он ни те ха рак те рис ти ки на тур би на та);

 Мак си мал на стой ност на де би та на тур би на та: 
Q=1120 l/s;

 Стой ност на к.п.д. на тур би на та – спо ред пре
дос та ве на та ра бот на ха рак те рис ти ка;

 Стой ност на к.п.д. на ге не ра то ра: 94%;
 При е ма се, че хид ро аг ре га тът ра бо ти неп ре

къс на то.
При те зи ус ло вия из чис ле ни я та по каз ват, че сред

но то про из вод с т во на елек т ро е нер гия по ме се ци 
(нап ра ве но е ус ред ня ва не за раз г леж да ния пе ри од 
от 27 го ди ни) е как то след ва (табл.1). Об що то сред
но го диш но (в ста тис ти чес ки сми съл) про из вод с т во 
на елек т ро е нер гия се очак ва да бъ де мал ко над 3 
ми ли о на (3 047 820) kWh.

Пра ви впе чат ле ние го ля ма та не рав но мер ност в 
раз п ре де ле ни е то на от то ка, ко е то да ва сил но от ра же
ние на елек т роп ро из вод с т во то. То ва да ва ос но ва ние 
да се нап ра ви ос но ва тел ния из вод, че е не об хо ди ма 
пого ля ма гъв ка вост по от но ше ние  ха рак те рис ти ки те 
на ма шин но то обо руд ва не.

Aвтор: доц. д-р Ва лен тин С. Об ре те нов
 ТУ – Со фия, кат.”Хид ро а еро ди на ми ка и хид рав лич ни ма ши ни”

Таб л. 1 Средно производство

 № месец Производство, kWh

 1. Януари 127336.54
 2. Февруари 191616.88
 3. Март 314659.03
 4. Април 698723.28
 5. Май 627733.70
 6. Юни 357903.29
 7. Юли 134173.36
 8. Август 73338.02
 9. Септември 42965.66
 10. Октомври 60382.02
 11. Ноември 173641.98
 12. Декември 245348.91

 13. Годишно 3047822.67
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Елек т роп ро из вод с т во при ин с та ли-
ра не на вто ри хид ро аг ре гат

Въз мож но е ин с та ли ра не то на вто ри 
хид ро аг ре гат в цен т ра ла та, кой то да 
опол зот во ря ва енер ги я та на во да та при 
де би ти под 420 l/s и в из вес т на сте пен 
над 1120 l/s (то зи по тен ци ал съв сем 
не е за пре неб рег ва не). Прес мя та ни я
та в то зи слу чай са нап ра ве ни от но во 
с прог ра ма та FlowCalc, ка то е при е то, 
че вто ри ят хид ро аг ре гат е с двук рат на 
тур би на. Ос но ва ни я та за по доб но ре
ше ние са след ни те:

● Двук рат на та вод на тур би на ра бо ти 
с ви со ки стой нос ти на к.п.д. в мно го 
ши рок ди а па зон от ре жи ми;

● Спе ци фич ни те ка пи та лов ло же ния 
при хид ро аг ре га ти с двук рат ни тур би
ни са с въз мож но найнис ка стой ност 
и то ва ня ма да про ме ни съ щес т ве но 
пред ви де ния бю джет;

● Дос тав ка та на та къв хид ро аг ре гат 
мо же да бъ де мес т но про из вод с т во 
(изис к ва не на ин вес ти то ра).

Ре зул та ти те от из чис ле ни я та са от
ра зе ни в табл. 2. 

От дан ни те в табл.2 е оче ви ден 
сми съ лът на ин с та ли ра не то на вто ри 
хид ро аг ре гат в МВЕЦ ”Ча ир де ре”. На 
фиг. 1 е по ка за на ди аг ра ма за про из
вод с т во то на елек т ро е нер гия по ме се
ци за це лия раз г леж дан пе ри од от 27 
го ди ни, а на фиг. 2 – сред но ме сеч но то 
про из вод с т во.

Яс но е, че ин с та ли ра не то на вто
ри хид ро аг ре гат во ди до уве ли ча ва не 
на  про из вод с т во то на елек т ро е нер гия 
с поч ти 50%. До ри в ме се ци те ав густ, 
сеп тем в ри и ок том в ри про из вод с т во то на 

Таб л. 2 Про из вод с т во с два хид ро аг ре га та

 № месец  Производство, kWh

                  Двукратна турбина         Францисова турбина общо

 1. Януари 134262.11 127336.54 261598.65
 2. Февруари 121295.20 191616.88 312912.09
 3. Март 130094.84 314659.03 444753.87
 4. Април 151274.77 698723.28 849998.04
 5. Май 130003.68 627733.70 757737.38
 6. Юни 76606.03 357903.29 434509.32
 7. Юли 133125.76 134173.36 267299.11
 8. Август 133436.50 73338.02 206774.52
 9. Септември 112897.62 42965.66 155863.28
 10. Октомври 121837.31 60382.02 182219.33
 11. Ноември 108290.79 173641.98 281932.78
 12. Декември 125808.46 245348.91 371157.37
 
 13. Годишно 1478933.07 3047822.67 4526755.74

Фиг. 1 Елек т роп ро из вод с т во за пе ри о да 1972-1998 г.

Фиг. 2  Сред но ме сеч но про из вод с т во
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то зи хид ро аг ре гат е пого ля мо, 
а през юли е рав но на то ва 
от хид ро аг ре га та с Фран ци со
ва тур би на.

из бор на ма шин но 
обо руд ва не

По прин цип по ра ди го ля ма та 
не рав но мер ност в раз п ре де ле
ни е то на от то ка на ре ка та при 
кон к рет на та стой ност на на по ра 
е найдоб ре да се  из пол з ва 
Пел то но ва тур би на, ко я то ра бо
ти с ви со ка ефек тив ност и има 
мно го ши рок ек с п ло а та ци о нен 
ди а па зон [1]. 

Ва ри ан тът с два ин с та ли ра ни 
хид ро аг ре га та мо же да се оце ни 
ка то  рав нос то ен в енер гий но 
от но ше ние и до из вес т на сте пен 
от глед на точ ка на ико но ми чес
ки те по ка за те ли. Той при те жа ва 
и ня кои пре дим с т ва:

1. Фран ци со ва та тур би на, 
пред ла га на от „Енер го ре монт 
Плов див” АД е с нис ка бър
зо ход ност, ко е то пред по ла га 
ра бо та с доб ра ефек тив ност в 
срав ни тел но ши рок ди а па зон от 
ре жи ми за ре ак тив на тур би на 
от то зи тип. 

● Ак ти вен ъгъл: δ=70o;
● Ви со чи на на из ход но то се че ние на дю за та: hd= 

0.073 m;
● Раз ме ри на вход но то се че ние на дю за та: 

133х148 mm;
● Ко е фи ци ент на бър зо ход ност: ns= 49.2 min-1.

Зак лю че ние 

Ре зул та ти те от нап ра ве ни те из с лед ва ния да ват 
ос но ва ние да бъ дат нап ра ве ни след ни те поваж ни 
из во ди:

Сред но го диш но то про из вод с т во на елек т ро е нер
гия от хид ро аг ре га та с Фран ци со ва вод на тур би на 
е 3 048 MWh. 

Тех ни коико но ми чес ки ят ана лиз по каз ва не об хо
ди мост та от ин с та ли ра не то на вто ри хид ро аг ре гат в 
цен т ра ла та, кой то би уве ли чил го диш но то про из вод
с т во то на елек т ро е нер гия с око ло 1 500 MWh.

Фиг. 3 Хид ро аг ре гат с двук рат на тур би на за МВЕЦ”Ча ир де ре”

 Ли те ра ту ра

Об ре те нов В. Вод ни тур би ни и хид ро е нер-
гий ни съ о ръ же ния. Из да тел с т во на ТУ-Со фия,  
1996.

Obretenov V. Optimization of cross-flow water 
turbine. Proceedings of the 26th Israel  confer-
ence on  mechanical engineering pp. 535 - 537. 
Technion city, Haifa, Israel, 1996.

2. Ин с та ли ра не то на два хид ро аг ре га та да ва 
въз мож ност как то за попъл но опол зот во ря ва не на 
раз по ла га е мия хид ро е нер ги ен по тен ци ал, та ка и за 
пого ля ма гъв ка вост при ек с п ло а та ция: нап ри мер през 
ме се ци те VІІІ – Х мо гат да се пред ви дят пла но ви 
ре мон ти на Фран ци со ва та тур би на, а при ава рий ни 
си ту а ции за гу би те от прес тои мо гат да бъ дат ми
ни ми зи ра ни.

3. Двук рат на та вод на тур би на е с ком пак т на 
кон с т рук ция и с ви со ка сте пен на уни фи ка ция на 
въз ли те и де тай ли те. Тя е до ка за ла сво я та ви со ка 
на деж д ност при ек с п ло а та ция и ефек тив на ра бо та в 
мно го ши рок ди а па зон от ре жи ми (30 ÷ 100% от мак
си мал ния то вар [1]). Тя при те жа ва всич ки пре дим с т ва 
на ак тив ни те тур би ни, но е с мно го понис ка це на в 
срав не ние с Пел то но ва та тур би на. Ос вен то ва ек с п
ло а та ци он ни те º раз хо ди са за бе ле жи мо помал ки в 
срав не ние с ос та на ли те ти по ве вод ни тур би ни. Най 
го ле ми ят не дос та тък е срав ни тел но нис ка та мак си
мал на стой ност на к.п.д. – до 85%.

В кон к рет ния слу чай е нап ра ве но прес мя та не на 
ос нов ни те па ра мет ри и про точ на та за та ка ва тур би
на за мак си ма лен де бит Q=420 l/s и на пор H=122m. 
Из пол з ва на е прог рам на та сис те ма CFTAD [2]. 

На фиг. 3 е по ка за на схе ма на хид ро аг ре гат с двук
рат на тур би на за по со че ни те пого ре па ра мет ри.

Стой нос ти те на ня кои от ос нов ни те па ра мет ри 
на тур би на та са:

● Чес то та на вър те не: n= 1000 min-1;
● Мак си мал на ефек тив на мощ ност: Pmax= 415 kW; 
● Ос но вен ди а ме тър на ра бот но то ко ле ло: D1= 

0.470 m;
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В ра йо на на Suorva, на 100 ки ло мет ра се вер но 
от Ар к ти чес кия кръг, бли зо до из во ра на ре ка Stora 
Lulealven  и до вод на та цен т ра ла Vietas се на ми ра 
вя тър но то съ о ръ же ние Vindmannen,  пос т ро е но от 
Vattenfall. Об ласт та е об г ра де на от пла нин с ки вър
хо ве с ви со чи на 14001500 м, а са ма та тур би на се 
на ми ра в долина с над мор с ка ви со чи на 470 м. Не об
хо ди ма та ин ф рас т рук ту ра (пъ ти ща и да ле коп ро во ди) 
е положена предварително на то ва мяс то.

С про ек тът Suorva се це ли да се нат ру па опит 
за пос т ро я ва не и ек с п ло а ти ра не на вя тър ни тур би
ни при ар к ти чес ки ус ло вия. Фак то ри ка то мон таж и 

опе ри ра не на ге не ра то ра, об щес т ве но одоб ре ние, 
въз дейс т вие вър ху окол на та сре да, ге не ри ран ка па
ци тет, ме те ре о ло гич ни ус ло вия са би ли вни ма тел но 
про уч ва ни в про дъл же ние на 3 го ди ни.

Ку ла та е ви со ка 40 мет ра и е пос та ве на вър ху 
фун да мент, зак ре пен пос ред с т вом 40 ме тал ни пръ та, 
за би ти на дъл бо чи на 68 мет ра в ска ла та.  Тур би на та 
е  с 3 пер ки, мо дел Bonus Mk IV, спе ци ал но обо руд
ва на за ра бо та при ар к ти чес ки ус ло вия. Ро то рът е 
с ди а ме тър 44 м и мо же да ра бо ти със ско рост 27 
или 18 обо ро та в ми ну та в за ви си мост от ско рост та 
на вя тъ ра.  В ре зул тат от ра бо та та на асин х рон ния 
ге не ра тор се по лу ча ват 600 kW при 690 V, ко и то се 
пренасят пос ред с т вом 20 мет ров ка бел до 800 kVA 
тран с фор ма тор (690 V/12 kV).

Арктическа вятърна турбина
Suorva, Швеция

До пъл ни тел но то обо руд ва не за ра бо та при сту
ден кли мат включ ва отоп ли тел на сис те ма заг ря ва ща 
пер ки те, де тек тор за лед, кон т ро ли ращ ра бо та та и, 
наг ре ва е ми сен зо ри, из мер ва щи ско рост та и по со ка та 
на вя тъ ра, отоп ля е ма ско рос т на ку тия и нис ко тем
пе ра тур но мас ло. Бла го да ре ние на то ва обо руд ва не 
съ о ръ же ни е то мо же да ра бо ти при тем пе ра ту ри от 
-20 оС. Отоп ле ни е то на съ о ръ же ни е то за поч ва при 
по да ден сиг нал от де тек то ра за лед. Из раз ход ва на та 
енер гия за отоп ле ние е помал ко от 1 % от ге не ри

ра на та от съ о ръ же ни е то.
Об ща та ин вес ти ция на 

про ек та, включ ва ща и раз хо
ди те за про уч ва не, въз ли за 
на 645 000 ев ро, 30 %  от 
ко и то са под фор ма та на 
грант от Швед с ка та на ци о
нал на енер гий на ад ми нис
т ра ция.

Про уч ва ни я та по каз ват, 
че тур би на та е ед на от най
ефек тив ни те в све та от то зи 
раз мер. Ви со ко то ни во ге не
ри ра на мощ ност се дъл жи 

ос вен на доб рия вет ро ви по тен ци ал 
и на фак та, че вя тъ рът в ра йо на е 
сту ден, а сту де ни ят въз дух е плъ тен 
и съ дър жа по ве че кинетична енер гия. 
Тур би на та е раз по ло же на в ши ро ка 
и дъл бо ка до ли на, пре дос та вя ща из
к лю чи тел но доб ри ус ло вия от глед на 
точ ка на вет ро ви по тен ци ал.

Отоп ли тел на та сис те ма, пре дот в ра
тя ва ща фор ми ра не то на лед, ра бо ти 
дос та подоб ре от из пол з ва ни те пре ди 
то ва сис те ми в съ о ръ же ния за ра бо та 
при ек с т рем ни ус ло вия.

За пе ри о да 19992000 г. ге не ри
ра но то елек т ри чес т во дос ти га поч ти 
1800 MWh го диш но, ко е то съ от вет с т
ва на нор мал на та кон су ма ция от 360 
до ма кин с т ва.

Тур би на та Vindmannen има раз
ре ше ние за опе ри ра не за пе ри од от 

10 го ди ни. Из гот вен е и план за въз с та но вя ва не на 
ра йо на. Въз дейс т ви е то вър ху би о ло гич но то раз но об
ра зие е в рам ки те на до пус ти мо то.           

Речник
Северният полярен кръг е един от петте ос-

новни паралели от географската мрежа на Земята. 
Това е въображаема линия, която е разположена 
на 66о 33’ 39” северно от екватора. Всичко, кое-
то се намира северно от тази линия се означава 
като Арктика, а зоната, разположена южно от се-
верния полярен кръг и друг важен паралел (Тропик 
на Рака) е известна като северна умерена зона. 
Страни, които имат значителна територия в северния 
полярен кръг са Русия, Канада, Дания (Гренландия), 
САЩ (Аляска), Норвегия, Швеция и Финландия.
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Съ о ръ же ни е то за би о ма са, пред наз на че но да 
отоп ля ва хо тел в мал кия ита ли ан с ки град Asiago е 
пос т ро е но от фир ма та Ecoenergie през 1999 г. Тъй 
ка то хо те лът е раз по ло жен в се ве ро из точ на та част на 
Ита лия е не об хо ди мо отоп ли тел на та ин с та ла ция да 
ра бо ти поч ти 5 ме се ца през го ди на та. Хо те лът има 
4 ета жа с об ща площ 7500 м3. Це на та на при род ния 
газ, кон су ми ран от ста рия ко тел се оказ ва зна чи тел но 
пе ро в ба лан са на хо те ла. То ва на ла га соб с т ве ни кът 
на хо те ла да из бе ре 
поико но мич на ал тер
на ти ва. 

Ра йо нът око ло 
Asiago е го рист и 
про из вод с т во то на 
дър вен ма те ри ал е 
ши ро ко раз п рос т ра
не на дей ност, ко е то 
пред по ла га на ли чие 
на дър ве сен чипс.  
По ра ди та зи при чи на 
ко те лът за из га ря не 
на дър ве сен чипс се 
оказ ва доб ра въз мож
ност за по ни жа ва не 
раз хо ди те за отоп ле ние на хо те ла. 

Но ви ят ко тел на би о ма са е с мощ ност 220 kW и 
ав то ма тич но по да ва не на го ри во то. Ка то го ри во се 
из пол з ват та лаш, дър вес ни стър го ти ни, чипс. Те са 
от па дъ чен ма те ри ал за на ми ра ща та се в бли зост дъс
ко рез ни ца, ко я то оси гу ря ва пос то ян ни дос тав ки през 
це лия отоп ли те лен се зон. От па дъ кът  от го ре не то 
се из веж да пос ред с т вом ав то ма тич но прид виж ва ща 
се ре шет ка, ко я то из бут ва пе пел та към го лям ва гон. 

Отопление на хотел
посредством биомаса

Asiago, Италия

Мик роп ро це сор на сис те ма из вър ш ва кон т рол, ре гу ли
ра не и мо ни то ринг на всич ки ра бот ни ре жи ми.

Об ща та ин вес ти ция на про ек та въз ли за на 36000 
ев ро, 26000 от ко и то е це на та на ко те ла. Но ми нал
на та ефек тив ност на ко те ла дос ти га 90 %. Еми си
и те СО са помал ки от 10 mg/m3, ре ду ци ра ни са и 
ни ва та на NOx.

Та зи тех но ло гия се оказ ва осо бе но под хо дя ща 
за отоп ле ние на го ле ми и сред ни по ма щаб сгра ди 
ка то хо те ли, учи ли ща, бол ни ци, тър гов с ки цен т ро ве, 
а съ що и оран же рии. Тя поз во ля ва да се пос тиг не 
ни во на ком форт и ефек тив ност, ек ви ва лен т но на 
то ва от ин с та ла ци и те с га зо ви и наф то ви кот ли.

Плув ни ят ба сейн Zuiderpark е бил найста ри ят 
от к ри т плу вен ба сейн в Хо лан дия до 1998 г. След 
то ва той е зат во рен и ре кон с т ру и ран до го лям зак
рит ком п лекс ка то се за паз ва ори ги нал на та фор ма 
на ста рия ба сейн. Но ви ят ком п лекс включ ва открит 
ба сейн и няколко закрити басейна за със те за ния, 
за  обу че ние, въз с та но вя ва не, а също и 2 помал ки 
ба сей на за де ца. Де пар та мен тът за об ра зо ва ние и 
кул ту ра на об щи на Ха га пос та вя изис к ва не енер гий
на та ефек тив ност на но ва та сгра да да бъ де с 15 % 
пови со ка от про цен та за ло жен в на ци о нал но то за ко
но да тел с т во. Нор ма тив ни ят ко еф ици ент за енер гий но 
пред с та вя не (EPC Energy Performance Coefficient) от 
2000 г. е 2.2. Кол ко то пони сък е то зи ко е фи ци ент, 
тол ко ва е подоб ро енер гий но то съх ра не ние. Плув ни ят 
ком п лекс Zuiderpark ус пя ва да пос тиг не ко е фи ци ент 
1.6 с ко е то не го ва та енер гий на ефек тив ност ста ва 
пови со ка от та зи на ос та на ли те ба сей ни, от го ва ря
щи на стан дар та.

За цел та е мон ти ра на слън че ва сис те ма за под г ря
ва не на во да за ду шо ве те. Ин с та ла ци я та включ ва 26 
слън че ви ко лек то ра с об ща площ 100 м2, мон ти ра ни 
на пок ри ва, тъй ка то там е найпод хо дя що то мяс то 
от глед на точ ка на ар хи тек тур ния ди зайн и ори ен
та ци я та спря мо слън че ви те лъ чи. За отоп ле ни е то 
на сг ра да та се из пол з ва га зов ко тел в CHP сис те ма 
(ком би ни ра на сис те ма за про из вод с т во на топ ли на 
и елек т ри чес т во) с топ лин на пом па. Про из веж да но
то елек т ри чес т во от CHP сис те ма та се из пол з ва за 
нуж ди те на ком п лек са.

Слънчева инсталация за
подгряване на вода в плувен

басейн
Хага, Холандия
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äîáðè ïðàêòèêè äîáðè ïðàêòèêè

Мер ки те  за по ни жа ва
не кон су ма ци я та на енер
гия включ ват нис ко тем пе
ра ту рна сис те ма (4060 оС) 
за цен т рал но отоп ле ние 
на сгра да та, кли ма тич на 
сис те ма с въз мож ност за 
въз с та но вя ва не на топ ли
на та, ав то ма тич ни shutoff 
сис те ми за ос вет ле ние, 
изо ла ция на сгра да та.

Ос вен енер гий на та 
кон су ма ция се ми ни ми зи ра и 
кон су ма ци я та на во да. То ва се 
пос ти га с кас кад на пре чис т ва ща 
сис те ма. След фил т ри ра не те ча
ща та во да с ко я то се по чис т ва 
ба сей на се из пол з ва за на пъл
ва не то му. След пос лед ва що 
фил т ри ра не ед на част от во да та 
се из пол з ва за то а лет ни те, а 
ос та на ла та се тран с пор ти ра до 
мем б ран на ин с та ла ция, къ де то 
допълнително се пре чис т ва, за 
да бъ де из пол з ва на от но во за  
ба сей на. Сис те ма за мо ни то ринг 

на плув ния ком п лекс сле ди и кон т ро ли ра ра бо та та 
на всич ки ин с та ла ции.

Ин вес ти ци я та в енер гос пес тя ва щи те мер ки на 
сгра да та е на стой ност 950000 ев ро. Час та за слън
че ва та ин с та ла ция възлиза на 51000 ев ро.

6300 Хасково, бул. "Съединение" 67
тел.: 038/ 60 30 44; 60 30 46
факс: 038/ 60 30 45
e-mail: office_haskovo@erato.bg

1592 София, ул. "Неделчо Бончев" 10
тел.: 02/ 978 3990; 978 7860
факс: 02/ 978 0744
e-mail: office_sofia@erato.bg
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за сервизния техник за сервизния техник

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß 

çà ìîíòàæ íà 

ÑËÚÍ×ÅÂÈ ÊÎËÅÊÒÎÐÈ EZINC

STANDARTLINE - ECOLINE

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè

Ñëúí÷åâèòå ñèñòåìè íà EZINC çà áèòîâà ãîðåùà 
âîäà è îòîïëåíèå îòãîâàðÿò íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ 
íà åâðîïåéñêîòî òåõíè÷åñêî íèâî, êàêòî ñúñ 
ñâîèòå ìàòåðèàëè òàêà è ïî êà÷åñòâî íà ïðîèçâîä-
ñòâîòî. 

Ïðîèçâåæäàò ñå â ðàçëè÷íè ìîäåëè è ìîãàò äà 
áúäàò ðàçäåëåíè â äâå ãðóïè:

● Ñèñòåìè ñ åñòåñòâåíà öèðêóëàöèÿ
Òîâà ñà ñèñòåìè, ïðåäñòàâëÿâàùè ãîòîâè 

êîìïëåêòè çà ïðåäâàðèòåëåí ìîíòàæ, êîèòî ñà 
íà ïðèíöèïà íà åñòåñòâåíàòà öèðêóëàöèÿ, áåç 
èçïîëçâàíåòî íà öèðêóëàöèîííè ïîìïè, åëåê-òðè÷åñêî 
èëè ìåõàíè÷åñêî îáîðóäâàíå. Ïî òàçè ïðè÷èíà 
òåçè ñèñòåìè ñà îñîáåíî íàäåæäíè, è íå èçèñêâàò 
ñïåöèàëíî îáñëóæâàíå.

● Ñèñòåìè ñ ïðèíóäèòåëíà öèðêóëàöèÿ
Òîâà ñà ñèñòåìè, èçèñêâàùè ñïåöèôè÷íà àïàðàòóðà, 

êàòî: öèðêóëàöèîííà ïîìïà, åëåêòðîííî êîíòðîëíî 

òàáëî, âåíòèëè è äð. Òåçè ñèñòåìè ïîçâîëÿâàò 
ìîíòèðàíåòî íà ðàçëè÷åí áðîé ñëúí÷åâè êîëåêòîðè 
â çàâèñèìîñò îò îáåìà íà áîéëåðà.

Ñúñòàâíè ÷àñòè

1. 100% EPDM ãóìåíè óïëúòíåíèÿ UV óñòîé÷èâè;
2. Ðàìêà îò ÷èñò àëóìèíèé, ïðåñîâàíà â Ezinc, ñ 

åëåêòðîñòàòè÷íî ïðàõîâî ïîêðèòèå, èçïå÷åíî íà 
220 oÑ;

3. Ïîëèóðåòàíîâà èçîëàöèÿ, äèðåêòíî âïðúñêàíà, 
ïîêðèòà ñ àëóìèíèåâî ôîëèî (îïöèÿ ìèíåðàëíà 
âàòà);

4. Çàêàëåíî ñëúí÷åâî ñòúêëî çà âèñîêà ïðî-
ïóñêëèâîñò;

5. Ìåäíè (àëóìèíèåâè) âúçõîäÿùè òðúáè;
6. Ìåäíè (àëóìèíèåâè) êîëåêòîðíè òðúáè;
7. Áîÿäèñàí â ÷åðíî ìåäåí èëè àëóìèíèåâ 

àáñîðáåð.

  Ecoline Ecoline Standartline Standartline

  Al Cu L M

Ïëîù m2 1,80 1,76 2,28 2,10

×èñòà îòâîðåíà ïëîù m2 1,60 1,64 2,15 1,93

Àáñîðáåð - Al Cu Cu Cu

Áðîé âúçõîäÿùè òðúáè - 8 8 10 8

Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà 0C 145 145 145 145

Âõîä-èçõîä - 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Äåáåëèíà íà ñòúêëîòî mm 4 4 4 4

Òåãëî íà ïðàçåí 

êîëåêòîð kg 31 33 40 38

Îáåì íà òå÷íîñòòà l 3,5 3,5 4,7 3,5

Òåñòîâî íàëÿãàíå bar 9 9 9 9

Ðàáîòíî íàëÿãàíå bar 6 6 6 6

Òåõíè÷åñêè äàííè
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Ïîçèöèîíèðàíå 

Ñëúí÷åâèòå êîëåêòîðè îñèãóðÿâàò ìàêñèìàëíà 
åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, êîãàòî ïîâúðõíîñòòà íà 
êîëåêòîðà ãëåäà íà þã. Ïðè ïî-îñîáåíè êëèìàòè÷íè 
óñëîâèÿ, íàïðèìåð ìúãëà, ñå ïðåïîðú÷âà ëåêà ïðîìÿíà 
íà ðàçïîëîæåíèåòî êúì þã, çà äà ñå èçïîëçâàò 
ïåðèîäèòå íà ÿñíî íåáå. Òåçè ïðîìåíè ñå íàëàãàò, 
êîãàòî íåîáõîäèìîñòòà îò åíåðãèÿ å ãëàâíî ñóòðèí 
èëè âå÷åð.

Íàêëîíúò íà êîëåêòîðèòå ïî îòíîøåíèå íà 
õîðèçîíòàëíàòà ïîâúðõíîñò ñå îïðåäåëÿ ãëàâíî îò 
ñåçîíà, ïðåç êîéòî ùå ñå èçïîëçâà. 

Ïðè èçïîëçâàíå ïðåç çèìàòà, íàêëîíúò òðÿáâà 

äà áúäå ðàâåí íà ãåîãðàôñêàòà øèðèíà íà ìÿñòîòî, 
óâåëè÷åíà ñ îêîëî 10-15° çà äà ñå óëåñíè àáñîðáèðàíåòî 
íà ñëúí÷åâèòå ëú÷è íèñêî êúì õîðèçîíòà, (L+10)°, 
(L+15°). 

Ïðè èçïîëçâàíå ïðåç îñòàíàëàòà ÷àñò îò 
ãîäèíàòà, ñå ïðåïîðú÷âà íàêëîíúò äà å ðàâåí íà 
ãåîãðàôñêàòà øèðèíà (L)°. 

Ïðè èçïîëçâàíå ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí, íàïðèìåð íà 
êúìïèíãè, ïëóâíè áàñåéíè... íàêëîíúò òðÿáâà äà áúäå 
ðàâåí íà ãåîãðàôñêàòà øèðèíà, íàìàëåí ñ 10 - 15°: 
(L-10)°, (L-15)°. (* L: 45°) 

Îò åñòåòè÷íà ãëåäíà òî÷êà ñëúí÷åâèòå êîëåêòîðè 
ìîãàò äà ñå ìîíòèðàò ïëúòíî êúì ïîêðèâà.

Ìîíòàæíà ñõåìà çà êåðåìèäåí ïîêðèâ
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Òàçè çàãóáà íà íàëÿãàíå, ïîðîäåíà îò 
ãîðåïîñî÷åíèòå ïðè÷èíè, âîäè äî íàðóøåíî òîïëî-
ïîäàâàíå è íèñúê òîïëèíåí êîåôèöèåíò íà ïîëåçíî 
äåéñòâèå.

Íåïðàâèëíà ñõåìà íà ñâúðçâàíå

Ïðàâèëíà ñõåìà íà ñâúðçâàíå

Ñõåìè íà ñâúðçâàíå

Íå ñå ïðåïîðú÷âà ñâúðçâàíåòî íà 
ïîâå÷å îò 3 êîëåêòîðà, çàðàäè çàãóáàòà 
íà íàëÿãàíå ïðè âèñîêàòà ñêîðîñò 
íà öèðêóëàöèÿ, êîãàòî òå÷íîñòòà 
ïðåìèíàâà îò åäèí êîëåêòîð â äðóã, 
êàêòî å ïðè äîëóïîñî÷åíàòà ñõåìà íà 
ñâúðçâàíå.

Ãàðàíöèîííè óñëîâèÿ

Ïðîèçâîäèòåëÿò ãàðàíòèðà çà ïðà-
âèëíàòà è áåçîòêàçíà ðàáîòà íà èçäå-
ëèåòî ñàìî ïðè ñïàçåíè èçèñêâàíèÿ çà 
ìîíòàæ è åêñïëîàòàöèÿ, ïðè âúâåæäàíåòî 
â äåéñòâèå è ïðè îáñëóæâàíåòî.

Ãàðàíöèÿòà íå âàæè ïðè
- íåñïàçåíè óñëîâèÿ çà ìîíòàæ è 

åêñïëîàòàöèÿ
- ïðàâåí îïèò çà îòñòðàíÿâàíå 

íà äåôåêòà îò êóïóâà÷à èëè îò äðóãè 
íåóïúëíîìîùåíè ëèöà

- íåïðàâèëíî ñúõðàíåíèå è òðàíñïîð-
òèðàíå

Âñåêè ãàðàíöèîíåí ðåìîíò òðÿáâà äà 
áúäå çàïèñàí â ãàðàíöèîííàòà êàðòà íà 
êîëåêòîðà.

Ãàðàíöèîííèÿò ñðîê å 24 ìåñåöà è ñå 
ïðåêúñâà çà âðåìåòî îò ðåêëàìàöèÿòà äî 
îòñòðàíÿâàíå íà ïîâðåäàòà.

Ãàðàíöèÿòà íà èçäåëèåòî çàïî÷âà äà 

Размер (1930*930 mm)

1-4 колектор = 3/4” тръба
4-10 колектор = 1” тръба
10-20 колектор = 1 1/4” тръба
20-30 колектор = 1 1/2” тръба
30-50 колектор = 2” тръба
50-75 колектор = 2 1/2” тръба
75-110 колектор = 3” тръба
110-200 колектор = 4” тръба

Размер (1906*1215 mm)

1-3 колектор = 3/4” тръба
3-8 колектор = 1” тръба
8-1 колектор = 1 1/4” тръба
15-24 колектор = 1 1/2” тръба
24-40 колектор = 2” тръба
40-60 колектор = 2 1/2” тръба
60-90 колектор = 3” тръба
90-150 колектор = 4” тръба

Èç÷èñëÿâàíå ðàçìåðà íà òðúáèòå

òå÷å îò äåíÿ íà âúâåæäàíåòî ìó â åêñïëîàòàöèÿ, íî 
íå ïîâå÷å îò 18 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîäàæáà.

Ãàðàíöèÿòà âàæè ñàìî ïðè ïðåäñòàâåíà ôàêòóðà 
è îðèãèíàëíà ãàðàíöèîííà êàðòà.
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автомобили автомобили

НОВИ МОДЕЛИ АВТОМОбИЛИ
ОТ АВТОСАЛОН ЕРАТО

Ка то ото ри зи ран ди лър, Ера то 
Хол динг Хас ко во, пред ла га но ви ав
то мо би ли на мар ки те FIAT, LANCIA, 
ALFA ROMEO и MAZDA, мо то пе ди 
PIAGGIO, VESPA и GILERA, как то 
и га ран ци он на под дръж ка и ак се со
а ри за тях. Ав то са ло нът раз по ла га 

Автор: Георги Градев

ди зайн, се от ли ча ват със спор тен 
дух, ста бил ност на пъ тя и из к лю
чи тел но ви со ко ни во на си гур ност 
за во да ча и па са же ри те.

 Мо де ли те MAZDA 2, MAZDA 
3 Sport и MAZDA 6, на лич ни в 
ав то са ло на, из пъл ват га ма та от 
мал кия, през сред ния до го ле мия 
клас ав то мо бил. Про из ве де ни те в 
за во ди те Хи ро ши ма в Япо ния ле
ки ко ли, се от ли ча ват с еле ган тен 
ди зайн, мно жес т во тех но ло гии в 
по мощ на шо фьо ра, обо руд ва не и 
ком фор тен ин те ри ор. Мо де ли те на 
MAZDA са с мак си мал ни те 5 звез
ди за бе зо пас т ност.  При по куп ка 
кли ен ти те пол з ват бо га та га ма от 
про мо ции – как то фи нан со ви, та ка 
и ма те ри ал ни.

 Ши ро ка та то вар на га ма пред
ла га мно го доб ри въз мож нос ти 
за пред с та ви те ли те на мал кия и 
сред ния биз нес. От ле ко то вар на та 
се рия на FIAT шо у ру мът раз по ла га 
в на лич ност с Doblo Cargo, Doblo 

Alfa Romeo

с на лич ност от мо де ли те от ле ка та 
га ма на FIAT  Panda, Punto, Bravo 
и Sedici. За лю би те ли те на ви со ки
те ско рос ти и сил ни те емо ции се 
пред ла гат ав то мо би ли на мар ки те 
LANCIA и ALFA ROMEO, ко и то ос
вен ти пич ния ита ли ан с ки сти лен 

Mazda 6

FIAT Ducato
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Combinato, Scudo и Fiorino, как то и 
с ав то мо бил за Test Drive. 

Са мо се га в ав то цен тъ ра се 
пред ла гат от с тъп ки до 22 % за 
ав то мо би ли на FIAT.  По по ръч ка 
от кли ент, е въз мож на дос тав ка на 
на ли чен ав то мо бил в Бъл га рия в 
рам ки те на ня кол ко ра бот ни дни 
или до 1 ме сец  при по ръч ка из
вън стра на та.

и FIAT Fiorino, съз да ден за тран с
порт на сто ки и път ни ци по тес ни те 
улич ки на гра да, спе че лил наг ра да та 
за найдо бър ван на 2009 го ди на 
за Ев ро па и за Бъл га рия.  Grande 
Punto се на реж да на 4та по зи ция 
сред найпро да ва ни те ав то мо би ли 
в Ев ро па бла го да ре ние на мо ди
фи ка ци я та LUCKY. 

MAZDA за поч на пред ла га не то 

FIAT Doblo

FIAT Punto

FIAT Panda

FIAT Sedici

Mazda 3

на но ви те MAZDA 3 и MAZDA 6, 
дос той ни нас лед ни ци на сво и те 
све тов но поз на ти се рии.

 
През про лет та на 2009 го ди на 

ле ко то вар на та га ма на Fiat Profes-
sional бе ше без с по рен ли дер по 
про даж би в Цен т рал на Ев ро па с 
15% па за рен дял. Сред найпро да
ва ни те мо де ли се от ли ча ва Ducato 
 мо дел, пре вър нал се в сим вол на 

FIAT Fiorino

Фир ма та се е спря ла имен но 
вър ху ита ли ан с ки те ав то мо би ли, тъй 
ка то те те пър ва ще се на ла гат у нас 
ка то ав то мо бил на сред на та кла са, 
с ог лед на дос тъп на та си це на и 
до ка за но ка чес т во.  Па зар ни ят дял 
на про да де ни но ви ав то мо би ли в 
Ев ро па за ми на ла та го ди на на FIAT 
е 10 %, ко е то пред по ла га ви сок 
раз с теж и на бъл гар с ки ят па зар.

През ми на ла та го ди на FIAT 
пред с та ви но ви те си мо де ли на 
FIAT 500, спе че лил наг ра да та за 
найдо бър ди зайн за 2009 го ди на 
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ком пе тен т но  се 
от зо ват на за пит
ва ния и по ръч
ки от стра на на 
кли ен ти, ко и то се 
ин те ре су ват за ли
зин го ви те схе ми, 
сро ко ве на дос
тав ка, тех ни чес ки 
ха рак те рис ти ки и 
т.н. На мяс то, мо
гат да се сключ
ват зас т ра хов ки 
Граж дан с ка от го
вор ност, Кас ко и 
Зе ле на кар та. 

своя сег мент в Ев ро па, кой то до 
мо мен та има над 2 млн. про даж би 
от пър во на чал но то си по я вя ва не 
през 1981 г.

Към все ки за ку пен  ав то мо бил 
се пред ла га но ви ят про мо ци о на лен 
па кет, кой то включ ва – ав то кас ко,  
за мес т ващ ав то мо бил (в слу чай на 
ава рия), как то и удъл же на га ран
ция до 5 го ди ни са мо за 3,1 % от 
стой ност та на ав то мо би ла.

Ав то ком п лек сът на Ера то пред
ла га и ли зин го ви ус лу ги, ка то под
гот ве ни спе ци а лис ти, мо гат бър зо и Ком п лек сът пред ла га спе ци ал ни 

про мо ции за сво и те кли ен ти:

● Пре фе рен ци ал ни ус ло вия при 
по куп ка на ав то мо би ли

● Без п лат ни прег ле ди по всич ки 
мо ду ли на ав то мо би ла

● От с тъп ки при по куп ка на ре
зер в ни час ти, мас ла, кон су ма ти ви 
и гу ми

● На ма ле ния за из пи ра не на 
та пи це рия и пас ти ра не

● Без п ла тен хо тел за гу ми и 
джан ти

● Ви на ги при о ри тет но об с луж
ва не

Mazda 2

FIAT Scudo

http://www.erato.bg/toplo/



1/200958 ÒÎÏËÎ

Èçäàíèå íà  "ÅÐÀÒÎ ÕÎËÄÈÍÃ" ÀÄ 

Õàñêîâî  6300 

áóë."Ñúåäèíåíèå"67

òåë.: 038/603033, ôàêñ: 038/603010 

e-mail: toplo@erato.bg

www.erato.bg

Ãë. ðåäàêòîð - èíæ. Ã. Ïåòêîâà

Òåõí. ðåäàêòîð - èíæ. Ñò. Éîòîâñêè 

Ñòèëèñòè÷åí ðåäàêòîð - èíæ. Ñò. Éîòîâñêè

Ðåêëàìà è àáîíàìåíò - Ê. Ïåòêîâà

Ïðåäïå÷àò - ЕРАТО РЕКЛАМА
Ïå÷àò - "ÐÎÄÎÏÈ  ÊÚÐÄÆÀËÈ"  ÅÎÎÄI S N N  1 3 1 0 - 9 4 0 5

 



1/2009 59ÒÎÏËÎ




