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Резюме: 
Презентация та ще акцентира върху успешни проекти, реализирани от фирмата, 

свързани с практически дейности по проектиране и строителство на топлопроводи 
н инсталации за топлофикация от г со термални сондажи. 

Ще бъдат анализирани получените резултати от внедрени проекти no програма 
ФАР BG 9411-01-02 за отопление на обекти от социален и комунално-битов 
характер във Велинград, Сепарева баня и Минерални бани, Хасковско. 

На базата на оптимално съчетание между обема на вложените инвестиции и 
избор на подходящ потребител е постигнат висок икономически и екологичен ефект. 

Реализираните икономии възлизат на около 12000 евро за година. При общо 
вложени инвестиции 45000 евро, периодът на откупване на инвестицията е около 4 
години. 

Summary: 
The presentation will accent on the successful projects implemented by the firm as far 

as the designing and building of beat pipe lines and the installation for beat-and-power 
supple from geothermal drill-holes are concerned. 

In connection to that will be analyzed the obtained results of projects for the heating 
of public and communal buildings in Velingrad, Separeva bania and Mineralni bani, 
Haskovo district, carried out as a part of the Bulgarian National PHARE Programme. 

By choosing the most appropriate amount of invested capital and the most appropriate 
consumer high economic and ecological results were achieved. 

The total annual savings are 12000 EURO. Taking under consideration the fact that 
the total amount of the investment is 45000 EURO, the simple payback period is 
approximately 4 years. 
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Д а м и и господа, 
Разрешете ми да благодаря на всички организатори па Енергийния форум е 

международно участие за любезната покапа към нашата фирма да направим 
настоящата презентация по направление "ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ". Презентацията ще акцентира върху успешно реализирани обекти по 
проектиране и строителство на топлопроводи и инсталации за топлофикация от 
геотермални находища, но първоначално за няколко минути щс Ви прелетия 
основните дейности, които 

ФИРМАТА ИЗПЪЛНЯВА: 

1. По направление газификация 
• Доставка на тръби, фасонни части и 

технологично оборудване 
• Технико-икономическо проучване за 

газификация на селищни системи 
• Проектиране и строителство на 

газопроводни отклонения за промишлена и 
битова газификация 

• Проектиране и реконструкция на 
парокотелни инсталации за работа с 
природен газ 

2. По направление в ъ з о б н о в я е м и 
енергийни източници 

• Проектиране и строителство на 
топлопроводи и инсталации за 
топлофикация от геотермални сондажи 

• Проектиране и строителство на слънчеви 
колектори за получаване на топла вода 
през летния сезон 

3. По направление с о н д и р а н е 
• Проектиране и изграждане на 

хидрогеоложки сондажи за добив на вода 
• Проектиране и изграждане на 

хоризонтални (комуникационни) сондажи 
за подземен преход под пътни магистрали 
и жп линии 

• Проектиране и изграждане на пилотни 
сондажи за строителство и укрепване на 
свлачища 

По направление възобновяеми енергийни източници за използване на 
геотермалната енергия са реализирани три проекта чрез програмата ФАР, в т ч.: 

• Проектиране и строителство на инстапация в гр. Сапарева баня на базата на 
геотермалното находище на обект на Министерството на здравеопазването; 

• Проектиране и строителство на инсталация е с. Минерални бани. Хасковско, за 
отопление на детска градина на базата на геотермалното находище; 

• Проектиране и стро1*телство на инсталация за отопление на училище "Христо 
Ботев", гр. Велинград на базата на геотермалното находище. 
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Получените резултати no недвусмислен начин показват, че с най-
големи енергийни и годишни спестявания е изпълненият обект във 
Велинград. Това ни дава основание да насочим вашето внимание 
към анализ на предпоставките довели до реализация на въпросните 
резултати. 

Демонстрационният проект в община Вепинград е реализиран от " УОТЬРПЕТРОГАЗ 
"ООД през 1999г. в Ill-то Основно училище на базата на геотермалното находище в 
кв. Каменица. 

Изборът на Ill-то Основно училище в ке. Каменица не е направен случайно, 
а след предварително проучване за енергийните показатели на термалните 
находища на територията на община Велинград. 

Предварителните проучвания показват, че геотермалното находище в кв 
Каменица съхранява в земните недра топлинна енергия еквивалентна на 5145 /пет 
хиляди сто четиридесет и пет / тона нефт или около 5 ООО 000 / пет милиона / 
кубически метра природен газ. 

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 
СА ОТРАЗЕНИ В НАСТОЯЩАТА ТАБЛИЦА С ПАРАМЕТРИ КАКТО СЛЕДВА: 
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ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ПРОЕКТ 
е разработен в следните направления: 

Геотермална станция с топлоносител геотермапна вода; 
Външен топлопровод за пренос на топлинната енергия от топлообменната 
станция до сградата на училището; 
Вътрешна отоплителна инсталация, която включва преработката на 
котелното, ревизия на съществуващата отоплителна мрежа и подмяната на 
неподходящите отоплителни тела с нови; 
Система за подготовка на топла вода за битови нужди (БГВ); 
Система за автоматично регулиране 
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ТЕХНИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ 
на башт» на което е постигнат висок икономически ефект 

раподомер; 18. Цифров програмируем регулатор; 19. Датчик ы външна температура; 
20. Температурен датчик; 21. Вьтрешиа отоплителна инсталация. 

се свежда д о следните основни моменти: 
• Гвотермалната станция е изградена непосредствено д о геотермалния източник. 

С това се постигат минимални температурни загуби на енергийния ресурс. 
• Използва се пластинчат топлообменник от неръждавейка , с който се постига 

висок ефект при топлообмена на енергия. 
• Технологичната Схема е изградена от първичен кръг с тръби от неръждавейка 

за циркулация на минералната вода и вторичен кръг от черни тръби за 
циркулация на обикновенната вода по топлопреносната мрежа. Постига се 
икономически ефект чрез предпазване на топлопреносната мрежа от 
преждевременна корозия. 

изводи : 
EURO/ЕВРО 

Before After 
Преди реконструкцията След реконструкцията 

Получените резултати от изпълнението на пилотните проекти по програма ФАР за геотермията 
по безспорен начин доказват икономия на парични средства, социален и екологичен ефект 
Срокът на откупуване на инвестициите за всички проекти е в интервал от 3- 5 години който е 

изключително ефективен за използваното технологично оборудване . 
• Икономическата ефективност от 12000 ЕВРО на година при вложени инвестиции 45000 ЕВРО за 

изпълнението на пилотния проект за I l l -то Основно училище вьв Велинград е резултат от 
оптимално съчетание между обема на вложените инвестиции и обема на консумираната 
топлинна енергия от потребителя. 

4 1 5 


