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Abstract 

The need for the development of the energetics to be based on unified prin-
ciples and criteria is shown: through the embedding of the processes and 
objects into the energy fields of the environment; the construction of a struc-
ture of the electricity system through energy rings and loops, based on 
summarized criterion for the evaluation of the level of use of the electrical 
and thermal energy; construction of an energy strategy in the country of the 
only energy technology – the one of the green leaf (photosynthesis); reengi-
neering of the production by embedding into the energy space of the envi-
ronment and construction of energy producing bioenergy systems; energeti-
cally technological cascading of the production systems and objects. 

Въведение 
В условията на енергийната криза на земята надеждите са отпра-

вени към възобновяемите и алтернативни източници на енергия (ВА-
ЕИ). В резултат на развитие на изследванията се създадоха техноло-
гии и разви производството на фотоволтаичните, ветрените и когенера-
торни уредби, биогенератори, горивни клетки и пр. Разгърнато е строи-
телството на фотоволтаични и ветрени енергийни паркове и други. В 
климатичните зони, където слънчевата радиация и вятърът са с огра-
ничен потенциал, експлоатацията на енергийнити паркове не е доста-
тъчно ефективна. Такъв е примера с територията на България[6,7]. То-
ва по наше мнение налага търсене на модели за свързано (енергийно и 
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технологично) изграждане на обектите от ВАЕИ с производствените 
процеси, обекти, сградите и т.н. [12,15,16]. В тази посока са провежда-
ните в условията на Русенски университет „Ангел Кънчев” изследвания 
за развитие на енергобалансирани и енергоефективни системи с из-
ползването на възобновяеми и алтернативни източници на енергия 
(ВАЕИ) [13,14]. Синтезирани са структури и модели на производствени 
системи за реинженеринг на стационарното производство в аграрния 
сектор [11], в т.ч. за осигуряване на екологически животновъдна и рас-
тениевъдна продукция[12],нова инфраструктура на земеделските реги-
они[8,14] , енерго-екологичен модел за реинженеринг на производство-
то на сушени и съхраняване на свежи продукти[18,19,20], енергоиконо-
мични електрифицирани системи[2].  

Синтезирани са модели на енергоефективни животновъдни сгради 
[8], комбинирани агрегати за сушене и съхранение на продукция с из-
ползване енергията на слънцето, атмосферния въздух и гравитационни 
сили [,17]. Въвеждането в експлоатация и оползотворяване потенциала 
на ВАЕИ предполага създаването на нови по свойства алгоритми и 
системи за управление [4,5,21], както и модели за оценка на технико-
икономическата ефективност на системите [6,7,10]. По нов начин след-
ва да се описват енергетичните състояния на обектите и постъпващата 
от ВАЕИ енергия [8,9]. Всеки от моделите е изграден на принципа на 
вграждне в енергийното пространство на околната среда на процесите 
и обектите (сгради, сушилни, плодохранилища и пр.), при максимално 
възможен приток на енергия от ВАЕИ при минимален разход на гориво 
и електроенергия. Независимо от постигнатите резултати налице е не-
обходимостта от обобщаване принципите на изграждане на енергоеко-
логическите, вградени в енергийното пространство на околната среда, 
производствени системи с използването на ВАЕИ. Като се изхожда от 
постигнатите резултати от предходните изследванията, целта на изс-
ледването е да се обобщат принципите, които следва да се утвържда-
ват при развитие на енергетиката, в съответствие със Законите за съх-
ранение на енергия и ентропията (ексергията), на базата на трите сте-
пени от естествения кръговрат на веществата в природата, по условие-
то за вграждане на процесите и обектите в енергийното пространство 
на околната среда, при максимално оползотворяване природно-
климатичните дадености по селища, общини, региони, инфраструктур-
ни системи. 
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1. Единни принципи за развитие на енергетиката и дейностите 
Принцип на вграждането на процесите и обектите в 
енергийните полета на околната среда 

Пространството на всеки един енергиен процес се формира и е не-
разривно свързано с енергийните полета на околната среда (термоди-
намични, гравитационни, електромагнитни и пр.). Общата схема на 
връзката на съставните източници на енергия на енергийните полета и 
стационарните обекти и процеси се изразява чрез схемата, представе-
на в табл. 1. 
Таблица 1. Схема на връзките между енергийните полета на околната 

среда и енергийните процеси и производствени системи 
ЕНЕРГИЙНИ ПОЛЕТА 

Термодинамични Гравитационни Електромагнитни 
Потенциал на атмосфер-
ния въздух  
Топлина отделяна от 
процеси и обекти в окол-
ната среда 
Акумулирана топлина в 
почви, води, маси               

Релеф на земната повърх-
ност  и движение на маси 
Гравитационни сили от про-
мяна плътността на флуиди-
те между две среди 
Енергия от движението на 
флуидите (вятър, води и пр.)  

Слънчева енергия 
Електромагнитно поле 
на земята 

            c             c             c  
ОБЕКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯТА 

Екологичните ниши с принадлежащите им енергийни инсталации, централи, 
системи, градове, селища, сгради, индустриални и аграрни обекти, инфраст-
руктурни системи и пр.  

Вграждането на всеки обект и системи в енергийните полета на 
околната среда, съобразно физическата схема на връзките, е предпос-
тавка за ефективно използване на възобновяемите и алтернативните 
източници на енергия и биоресурсите при осигуряване на прозводстве-
ните процеси и подобряването на баланса в екологичните  ниши (се-
лищата и окръжаващото ги пространство, земя, води, флора и фауна). 
Преследването на подобни цели изисква утвърждаването на адекватни 
принципи на организиране енергийните и производствени процеси, сис-
теми, както и критерии за оценка на тяхната енергоикономическа 
ефективност и е обект на нови по своиствата си научни изследвания, 
по пътя на постигането на хармонията с природата и осигуряването на 
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екологически чиста среда за съществуването ни. В този смисъл следва 
да се ревизира енергийната стратегия на земята и насочи към оказва-
нето на натиск върху държавни институции, фирми, корпорации и пр. 
под лозунга „Всяко дело, в т.ч. и бизнеса, вградени в енргийните полета 
на околната среда и вселената”.  
Принцип на енергийните пръстени и примки 

Връзките между енергийните и производствени процеси и обекти 
могат да се изразят условно под формата на концентрични енергийни 
пръстени (фиг.1). 
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Фиг. 1. Принципна схема на разположение и връзки между енергийните полета 

и суровини на околната среда, конвенциалните енергийни системи, 
стационарните производствени процеси и обекти 

Основният и носещ енергиен пръстен се образува от полетата на 
околната среда (ЕПОС). Съпътстващи са пръстените, свързани с оси-
гуряването на нуждите от топлинна енергия (течни, твърди и газооб-
разни горива) ( Пръстен топлоенергийни инсталации и системи - ТЕC) и 
електрическа енергия (Пръстен електрически централи и електроенер-
гийна система – ЕЕС). Тези пръстени са обхванати от примките на 
консуматорите: собствените нужди и загубите в електро- и топлоенер-
гийни централи и отоплителни системи, комунално-битови енергопот-
ребители (ЕТЦОС); транспортни, водоснабдителни, напоителни  и дру-
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ги инфраструктурни системи (ТВНС); поточни производствени елект-
рифицирани обекти и системи (ПНОС) – химична, хранително-вкусова, 
фуражна промишленост и пр ; дискретни производствени електрифи-
цирани обекти и системи (ДПОС) – машиностроене, ремонтно-
възстановителни дейности и пр. Примките на консуматорите следва да 
се изграждат така, че от пръстена, образуващ се от енергийнити полета 
на околната среда (ЕПОС), да постъпва максимум, а от останалите два 
пръстена (ТЕС и ЕЕС) – минимум енергия, т.с. 

 ЕПОС MAX⇒ ТЕС и ЕЕС MIN⇒ ,  
като вложените инвестициите за изграждане на енергийните пръстени 
(обектите) са минимални. 
Принцип на обобщените критерий за оценка степентта на 
оползотворяване на електирическата и топлинна енергия 

Електрическа енергия. Обобщеният критерий за оценка на сте-
пентта на оползотворяване на електрическата енергия е относителния 
и разход. Той показва на всеки един киловатчас полезно усвоена енер-
гия колко е допълнителния, неполезен разход. Схемата за оценка на 
относителния разход на електрическа енергия може да се представи в 
обобщен вид (фиг. 1-В). Определящите параметри са:  пълната Р и по-
лезната Pпол мощности; Роп – оптималната мощност, kW; Рпол оп – опти-
малната полезна мощност, kW; Рзаг – мощността за покриване загубите 
в мрежите, kW; Рmзаг – загубите в машините и агрегатите, kW; *Е , 

*
опЕ  - действителният и оптималният (минимално възможния) относи-

телен разходи на електрическа енергия. 
Действителният и минимално възможния относителен разходи на 

електрическа енергия се определят от отношенията: 

 *

пол

РЕ =
Р

 ; * оп
оп

пол oп

РЕ =
Р

                             (1) 

Относителният   разход ще бъде миниимален при условие, че сис-
темата е оразмерена така, че на единица полезно изразходена енергия 
неполезната да бъде минимално възможната.  

Топлинна енергия. Степента на оползотворяване на топлинната 
енергия се изразява чрез ексергията, характерна за всеки един топлое-
нергиен процес (фиг.1-С). Обобщеният еквивалент за съвършенството 
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на системата и оползотворяване енергията на околната среда е ексер-
гийният коефициент на полезно дейсвие, който се дефинира чрез съот-
ношението и равенствата: 

пол
е

вл

Eη =
Е

; вл 1 m1 q1 1 загЕ =Е +Е +Е +L +Е ; 

пол 2 m2 q2 2E =E +E +E +L +ΔЕ , (2) 

където еη  е ексергийният коефициент на полезно действие; 

влЕ полЕ ;  вл полЕ ,Е  съответно вложените и полезно усвоени ексер-
гийни потоци, кW; Е1 , Е2 - са ексергиите на веществата, съответно в 
началото и края на процеса; Еm1, Еm2 –   ексергията  на  подведените и 
полезно усвоени материални потоци; Еq1, Еq2 – ексергията на подведе-
ните и полезно усвоени топлинни потоци; L1, L2 – възможната и полез-
но свършена работа; Езаг – загубите на ексергия; ΔЕ  - печалбата на 
ексергия от енергийните полета на околната среда. 
Принцип на единствената енергийна технология 

 Съществува една енергийна технология – тази на зеления лист 
(фотосинтеза).  

Това „всеки” го знае. Чрез нея са „произведени” нефта, газта, въг-
лищата. Зеленият лист трансформира слънчевата енергия в химически 
свързана в дърветата, растителната маса. Пречиства атмосферата. 
Следователно в основата на всяка енергийна стратегия следва да бъде 
технологията на зеления лист. Това означава управление на горските 
фондове и зелената растителност във всяка страна на индустрална и 
енергийна основа и законодателство, което да води до схемата, про-
диктувана от трите степени от енергийната трансформация на вещест-
вата в природата в еклогичните ниши, принадлежащи към селищата, 
градовете, общините, областите, територията на всяка страна и изг-
раждането на енерго-производствени биоенергийни системи. Струк-
турата на системите се синтезира по условията:  

– свързване в една производствена система на трите степенни от 
естествения кръговрат на веществата в природата ( растения – живот-
ни – гниене - индустрия и екологични ниши); 

– използване на възобновяемите и алтернативни източници на 
енергия, биоресурсите на нишите, както и вътрешния енергиен потен-
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циал на процесите и обектите; 
– осигуряване на целогодишно натоварване по топлинен и произ-

водствен капацитет на обектите; 
– баланс по енергопотребление и пласмен на електрическата и то-

плинна енергия. 
Принципът за структуриране, съгласно трите степени на трансфор-

мация, означава системите да се вграждат в екологичните ниши на се-
лищата (общините), да бъдат неразделна част от тях и по производст-
вен капацитет да съответстват на енергийния и материален баланс на 
нишите по възобновяеми източници на енергия и продуктите от фото-
синтеза – химически свързаната енергия в растителната маса. Тогава 
структурата ще има вида представен на фиг.2. Съставните компоненти, 
формиращи масовият и енергиен баланс на системата е пояснен в 
табл.2 – за материалните потоци, в табл.3 – за енергийните потоци.  

Първа степен на енергийната трансформация. Осъществява се от 
растителността и дърветата. Електромагнитната енергия (WSR), постъп-
ваща от слънцето, както е известно, попада върху зелените листа, пог-
лъща се и се преобразува в химически свързана чрез процеса на фото-
синтеза, който осигурява съществуването на всички висши форми на жи-
вот и акумулиране на химически свързана енергия в тъканта на дървета 
и растения, която е основната част от баланса на всяка екологична ниша. 
Резултатът от фотосинтеза са дървесните видове и зелената растител-
ност, продукцията от растениевъдството. Частта от тази енергия, съдъ-
ржаща се в продукцията от растениевъдството (WF), се въвежда в систе-
мата и се подлага на следващите степени на управляема трансформа-
ция. Останалата час WF0 – пасища, листна маса, треви и пр., е също така 
много важна, тя трябва да се култивира, за да подхранват и напояват 
почвите и растежа на растенията, особено пасищата.  

Първата степен на трансформация протича върху релефа на ни-
шата. Освен валежите за осигуряването на енергийната трансформа-
ция е задължително изграждането на мрежа за напояване, която след-
ва да се вгради в релефа на нишата, така че максимално възможното 
количество вода да се осигурява по гравитачен път, при което мощ-
ността на помпените станции ще бъде минимална, т.с. WА min⇒ . 

Част от потока WF се разпределя към обектите за: обработка ( част 
WFP за почистване, сушене, съхраняване на растениевъдната продук-
ция, приготвене на фураж и пр.); преработка (част WFSB за осигуряване 
на животновъдните ферми и селищата и др.); препаботка ( част WFRP 
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производство на продукти от месо, мляко, масла и др.); захранване на 
биогенератора (част WFBG). 
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Фиг. 2. Структура на енергийно и производствено балансирана  

биоенергийна система 

Таблица 2. Материални потоци 
Потоци вещества от растениевъдството 

WSR  - приток на слънчева енергия 
WF  –  потоци от растителна маса и продукти от растениевъдството 
WFP – потоци от растителни продукти към обектите за обработка 
WFSB - потоци от растителни продукти към  животновъдството  и селищата 
WFRP - потоци от растителни продукти към обектите за преработка 
WFBG - потоци от растителна маса за ферментация в биогенератора 
WFO - потоци от растителна маса върху повърхността на земята 

Потоци от отпадъчните  вещества и фекалии 
WO – сумарен поток от отпадачна растителна и фекална маса към биогенератора 
WOP -  поток от отпадачна маса от обектите за обработка на продукция 
WOSB  - поток от отпадачна и фекална маса от животновъдството  и селищата 
WORP - поток от отпадачна маса от обектите за преработка на продукция 

Притоци от месо, мляко, тор и газ 
WSBM – поток от произвежданите месо, мляко, яйца  
WBT – поток на извеждания от биогенератора естествен тор 
WBG -  поток на извеждания от биогенератора биогаз 
WA – минимално необходима електрическа мощност на мрежата за напояване 
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Таблица 3. Енергийни потоци 
Електрическа енергия 

WWP – разход на електроенергия в обектите за обработка на продукция 
WWSB - разход на електроенергия в обектите от животновъдството и селищата 
WWRP - разход на електроенергия в обектите за преработка на продукция 
WWBG - разход на електроенергия в биогенератора 
WWS – производство на електроенергия от ветрен енергиен парк (VEP) 
WWW - производство на електроенергия от фотоволтаичен енергиен парк (FFEP) 
WWA - производство на електроенергия от водна електроцентрала (VEZ) 
WWKG - производство на електроенергия от биогенератора 

Топлинна енергия 
WQBG – производство на топлина от биогенератора 
WQP – разход на топлина в обектите за обработка на продукция 
WQSB - разход на топлина в обектите от животновъдството и сеелищата 
WQRP - разход на топлина в обектите за преработка на продукция 
WQKG - разход на топлина в биогенератора 
WQL – произведено количество топлина при изгарянето на отпадаци (IOTP) 

Втора степен на енергийната трансформация. Протича в сто-
машно-чревния тракт на животни, птици, населението. За да се запази 
екологичното равновесие в нишите е необходимо да се запазва балан-
са. Осигуряват се производството на месо, мляко, яйца и пр. (поток 
WSBM), които захранват обектите за преработване на продукция. 

Отпадъчните материални потоци са неразривна част от баланса на 
системата. Пояснени са на фиг.2. Насочват се към биогенератора ВG и 
котела за изгаряне на отпадъци IOTP.  

Трета степен на енергийна трансформация. При тази степен 
протича гниенето и превръщането на органичната растителна маса в 
неорганична. Когато този процес протича в биогенераторите се осигу-
рява производството на биогаз (поток WBG), естествен тор (поток WBT). 

Енергиен център. Енергийно биоенергийната система, съгласно 
синтезираната схема, следва да се осигурява чрез изгарянето на про-
извеждания биогаз и отпадъците ( биогенератор ВG и котел за изгаря-
не на отпадъци IOTP). Базисен енергиен източник е когенераторът и ко-
телът за изгаряне на отпадъци. Успоредно с тези източници, за да се 
осигури самостоятелното енергоосигуряване на системата, в границите 
на нишата могат да се изграждат ветрни енергийни паркове (VEP), фо-
товолтаични енергийни паркове (FFEP) и миниводн електроцентрали 
(VEZ).  



23 

2. Принцип на енерго-технологичното каскадиране 
на производствени системи и обекти  

Системният подход за прилагане схемата за реинженеринг на ста-
ционарното производство в аграрния сектор налага извеждане на съот-
ветните балансови схеми и уравнения, въз основа на които да се свър-
зват определящите признаци за енергийна съвместимост между техно-
логичните модули, баланса по енергийни мощности и производствен 
капацитет на технологичните модули; сезонна обратимост на енерго-
масообмена, осъществяване на процесите на базата на двете степени 
на трансформация при естествения кръговрат на веществата. Условия-
та за съвместяване имат сезонен характер. 
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Фиг. 3. Обобщена балансова схема през летния период 

1 - слънчевите колектори на сушилната; 2 – серпентина (топлообменник) 
на сушилната; 3 – камера на сушилната; 5 – приточни канали; 6 – изсмукващи 

канали; 7 – енергоикономична животновъдна сграда; 4,8 – термопомпени контури; 
5f – инсталация за приготвене на фуражите; 9– биогазов генератор;10 – котел 

Летен режим  
Балансът на системата през летния период се характеризира с 

връзката между енергийните потоци и приток на енергия съгласно схе-
мата, представена на фиг.3. Вграждането на производствената система 
в енергийното пространство на околната среда и използването на ос-
татъчния и енергиен потенциал се осъществява чрез:  

– колекторната повърхнина 1, построена по условието за максима-
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лен интегрален приток на слънчева енергия през сезона ( определя се 
от ъгъла на наклона на стените на камерата) [20]; използване потен-
циала на атмосферния въздух за сушене, утилизация на топлина през 
стените на камерата през нощта;   

– използване потенциалът на енергийния агент чрез поддържане 
постоянна константа на процеса сушене по нивата на камерата; утили-
зация на топлината от изхвърляния навън сушилен агент чрез термо-
помпен контур 4; използване на изстуденият въздушен поток от суше-
нето за охлаждане на въздуха в животновъдните сгради 7; използване 
на гравитационните сили в животновъдните сгради 7 за вентилиране на 
помещението; въвеждане на машинно-технологично обзавеждане, 
действащо на роторен принцип и осигуряващо едновременно изпълне-
ние на операциите – хранене и почистване на фекалните маси при нис-
ки ъглови скорости и твърди работни органи; утилизация на топлината 
от изхвърляния навън въздух чрез термопомпен контур 8;  

Зимен режим  
– Сушилната камера преминава в режим на съхраняване на свежа 

продукция. При този режим доминираща е енергията на атмосферния 
въздух, като в диапазоните между -5 0С и 7 0С не се нуждае от допъ-
лнително охлаждане или затоплене. При този режим се ракъсва 
връзката между термопомпените агрегати 4 и 8 (фиг.3). Термопомпата 
4 премивава в обратим цикъл – затопля подавания в сградата 7 въздух 
и охлажда приточния в серпентината 2 или обратно, според температу-
рата на атмосферния въздух. Топлината отнемана от термопомпата 8 
се насочва за отопление на сградата и задоволяване нуждите от топ-
лина в странични обекти. 

Заключение 
1. Изложените принципи и концепии показват, че сме се отклонили 

от исконните природни закони по пътя на обеспечяването на населени-
ето на земята с енергия. Причините са от всякакво естество, но извода 
е един – задължителна е корекцията и завръщането към исконните 
природни закони. Три са основните задачи, които са: 

2. Утвърждаване на единни принципи за развитие на енергетиката 
и дейностите, произтичащи от природните правила е първата основна 
задача пред енергетиката. Това са принципите на вграждането на про-
цесите и обектите в енергийните полета на околната среда, принципа 
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на енергийните пръстени и примки и принцип на обобщените критерий.  
3. Втората основна задача е утвърждаването на принципа на един-

ната енергийната технология - технологията на зеления лист, уникал-
ната и съществуваща само на земята. Това означава управление на 
горските фондове и зелената растителност във всяка страна на индус-
трална и енергийна основа и законодателство, което да води до схема-
та, продиктувана от трите степени от енергийната трансформация на 
веществата в природата в еклогичните ниши, принадлежащи към се-
лищата, градовете, общините, областите, територията на всяка страна 
и изграждането на енерго-производствени биоенергийни системи.  

4. Третата основна задача е условието всеки енергиен център в ус-
ловията на обекти, селища, градове, държави да се изгражда на прин-
ципите на трите степени от енергийната трансформация на веществата 
в природата, като основниите източници са възобновяемити и алтерна-
тивни източници и биоресурсите, при минимален приток на електриче-
ска и горива. 

5. Поставенето на енергетиката върху условията, произтичащи от 
трите основни задачи, е свързано с четвърто условие – параметрично 
вграждане на производствените процеси, обекти и системи, респектив-
но на селищата в екологичните ниши на околната среда, на приципите 
на на енерго-технологичното каскадиране на производствени системи и 
обекти, структурата на които произтича от коефицентите на сходимост 
по технологични и енергийни параметри.  

6. Условията и задачите за развитие на енергетиката се нуждае от 
нов морален и юридически кодекс за развитие на енергетиката 
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