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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Глобалното затопляне, т.е. повишаването на средната температура на Земята, 

наблюдавано през последните десетилетия, е едно от най-големите предизвикателства пред 

човечеството. През 20-ти век бе констатирано повишаване на температурата на повърхността 

на Земята с 0,6±0,2°C. Официалното становище на Междуправителствената комисия по 

измененията на климата към ООН, подкрепяно от мнозинството учени от света е, че 

голямата част от наблюдаваното през последните десетилетия затопляне се дължи на 

човешката  дейност.  

Повишаването на температурата води от своя страна до повишаване нивото на 

световния океан, както и промени в количественото и географското разпределение на 

валежите. Подобни промени могат да доведат до повишаване броя и честотата на 

наводненията, сушите, ураганите и т.н. През изминалото десетилетие всички ние сме 

свидетели на аномалии в климата на различни места по Земята като суши, наводнения, 

урагани и други природни катаклизми. Ние, българите, също преживяхме наводнения през 

изминалите години. Станахме свидетели на подобни наводнения и в Централна Европа, 

докато по същото време в България имаше горски пожари, дължащи се на сушата. Очаква се 

постепенно климатът в България от умерено-континентален да стане субтропичен. 

Учените са категорични в заключението си, че основната причина за затоплянето на 

Земята  е човешката дейност, свързана с изхвърляне на парникови газове. Основните 

източници на парниковите газове са два - природни и човешки. Към природните източници 

спадат изригванията на вулканите и изветряването на варовиковите скали. От човешките 

източници най-значими са дейностите по изгаряне на минералните горива и  тези в 

земеделието. Преобладаващото мнение е, че най-голямата причина за наблюдаваното през 

последните 150 години глобално затопляне е повишеното съдържание на парникови газове в 

атмосферата  като въглероден диоксид (CO2). Сегашното ниво на концентрация на CO2 в 

атмосферата е 383 ppmv, което е значително по-високо от нивото преди началото на 

индустриалната революция (280 ppmv). Изхвърляните в атмосферата газове от 

промишлеността, енергетиката, селското стопанство и автомобилния транспорт усилват 

влиянието на парниковия ефект, а той от своя страна е причина за глобалното затопляне. 

Най-вреден от тези газове е въглеродният диоксид, който трайно замърсява атмосферата. 

Очаква се до 2100 година въглеродният диоксид и останалите парникови газове да повишат 

глобалната температура средно с около 2 
о
С. Картината допълнително се усложнява от 

наличието на външни фактори, които не са част от земната климатична система и влияят 

върху нея независимо от глобалното затопляне - слънчевата активност и вулканизмът.  

Беше назряла необходимостта от създаването на Национално дружество на Република 

България, което да реализира една от основните алтернативи на човечеството за намаляване 

на глобалното затопляне. Тя се изразява в радикална промяна на източниците на енергия в 

посока на т. нар. възобновяеми източници, в които слънчевата, геотермалната и ветровата 

енергия, както и енергията от  биоизточници. Възобновяемите източници обаче се 

характеризират с недостатъчно интензивен характер, с географска разсеяност и главно със 

строго периодичен дневен и сезонен цикъл. Това е довело до търсене и намиране  на нов 

енергиен носител в лицето на водорода, който не отделя вредни газове при изгаряне и който 

ще  замени електрическата енергия и тази  на минералните горива при складиране, транспорт 

и разпределение на енергията. Поради това още преди повече от 30 години енергийната 

икономика на бъдещето бе определена  като  „водородна икономика”. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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От 2003 г. водородните технологии бяха включени в рамковите програми на 

Европейския съюз и от октомври 2008 г. тези технологии бяха обявени за „водеща 

стратегическа енергийна технология на бъдещето” с финансиране за следващите шест 

години от над 6 милиарда евро. През същата 2003 г. Министерството на отбраната, 

Химикотехнологичният и металургичен университет, Институтът по електрохимия и 

енергийни системи- БАН и водещи учени от СУ ”Св. Климент Охридски”, Техническият 

университет –София, МГУ ”Св. Иван Рилски” учредиха БЪЛГАРСКОТО  ВОДОРОДНО 

ОБЩЕСТВО (БГ Н2 Общество), което да обедини научният потенциал на страната и да 

координира реализирането на водородните технологии в Република България. От 2004 г. БГ 

Н2 Общество е член на Европейската Водородна Асоциация (ЕВА). За да се реализират в 

Република България стратегическите водородни технологии е необходимо да се създаде 

Национална програма ”ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ- ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА”, 

която да изпълнява главните приоритети на Европейския съюз в сферата на водорода.  

Българското водородно общество вече алармира българската общественост и 

дьржавното управление на Република Бьлгария за последствията от глобалното затопляне 

върху климата и призовава в тази борба да се включат всички национални ресурси, които са 

в състояние да допринесат за намаляване на емисийте на парникови газове като една от 

основните причини за тази заплаха. Във връзка с това БГ Н2 Общество предлага да се 

създаде Национален фонд ”ВОДОРОДЪТ И  ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ”, който да 

служи за развитие и внедряване на водородните технологии във всички сфери на 

индустрията и бита, свързани с  климатичните промени в световен мащаб. 

За обединяване на усилията на балканските страни за успешното комерсиализиране на 

водородните технологии като енергийна технология на бъдещето, се предвижда да се създаде 

Балкански център „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” (БЦВТ). Има предложение, като 

автори на идеята, дейността на Центъра да се организира в България и София да стане 

основен координатор за разпространението и финансирането, по програми на Европейската 

комисия, на водородните технологии в Югоизточна Европа. Предвижда се Центърът да се 

помещава в отделна сграда, която да представлява реален демонстрационен модел на 

известните технологии на възобновяемите източници на енергия и водещите водородни 

технологии. Основните задачи на БЦВТ ще включват координацията между университетите, 

научните центрове и компаниите от Балканския полуостров на съвместните международни 

проекти финансирани от Европейската комисия, и адаптиране и унифициране на учебните 

програми на специализираното образование в средния курс, бакалавърски, магистърски и 

докторски програми по водородни технологии.  

 

Предвижда се цялостната координация на програмата да се осъществява от 

Национален координационен съвет, който да актуализира задачите за всяка календарна 

година. 
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ЦЕНТЪР  ПО  ВОДОРОДНИ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Центърът по водородни технологии (ЦВТ) е в структурата на Химико-

технологичен и металургичен университет (ХТМУ) и съгласно Рамковия 

договор (от 01 юни 2007 год.) за сътрудничество, координация и съвместна 

дейност с Българското Водородно Общество (БГ Н2 Общество), член на 

Европейската Водородна Асоциация (ЕВА) изпълнява следните основни задачи: 

 

1. Обучение на студенти за магистърска степен по специалността «ВОДОРОДНИ 

ТЕХНОЛОГИИ», редовно/задочно обучение и  докторанти. 

 

2. Координира изпълнението на Националната програма за научни изследвания 

   „ ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ – ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА” 

 

Центърът e изграден на основа на съществуващия сграден фонд, изследователско 

оборудване и научно-кадрови потенциал на Химико-технологичен и Металургичен 

Университет (ХТМУ - ЦЛ ”НАТО- Технологии за Отбраната” – НАТО-ТО), Институт 

по електрохимия и енергийни системи- (ИЕЕС- БАН),  Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски„ (СУ- Катедра „Неорганични химични технологии„ - НХТ) и 

Минно- Геоложки Университет „Св. Иван Рилски„ (МГУ – катедра „Химия„) всички 

базирани в гр. София.  

 

ЦВТ обучава студенти магистърска степен  по специалността „ВОДОРОДНИ 

ТЕХНОЛОГИИ„, обучава докторанти и работи по основни направления на 

Националната програма за научни изследвания „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА”: горивни елементи, материали за водородната 

енергетика, съвременни методи за получаване на водород, методи за 

съхранение/транспорт на водород, утилизация на водород и образование.  

БГ Н2 Общество и ЦВТ, ще съгласува своите учебни и научни програми с програмите 

на ЕВА и ще участва в конкурсите по водородни технологии на ЕК.  

 

Основните структурни звена на Центъра ще бъдат, както следва: 

 

1. Учебна лаборатория «Водородни технологии» (УЛАБВО)- ХТМУ, бул. Кл. 

Охридски 8, 1756 София. Част от занятията на студентите ще се водят и в 

останалите лаборатории на ЦВТ.  

 

2. Лаборатория «Технологии на горивните елементи» (ТЕХГОР) - ИЕЕС-

БАН, ул. Акад. Г. Бончев бл.10, 1113 София 
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3. Лаборатория «Неконвенционални технологии за получаване на водород» 

(НВОТЕХ) - ХТМУ, бул. Кл. Охридски 8, 1756 София 

 

4. Лаборатория «Съхранение и транспорт на водород» (СТРАВО) - СУ «Св. 

Климент Охридски», Химически Факултет, 1164 София 

 

5. Лаборатория «Материали за водородната енергетика» (МАТВЕ) - МГУ 

«Св. Иван Рилски», 1700 София, «Студенски град».  

 

За изпълнение на Националната програма и обучението на студенти в магистърска 

степен „Водородни технологии„ е необходимо следното дооборудване на съответните  

лаборатории: 

 

За УЛАБВО – Демонстрационни модели на различни видове водородни генератори, 

горивни елементи и неконвенционални оксиводородни комплекси. Учебни стендове 

за изпитание на горивни елементи и водородни генератори. Апаратура за импедансна 

спектроскопия. 

 

За ТЕХГОР – Водородна станция. Комплексна апаратура за изпитания на горивни 

елементи. Апаратура за импедансна спектроскопия. 

 

За НВОТЕХ – Генератор на водород. Комплексна апаратура за изпитания на 

водородни генератори. Сканиращ електрохимичен  микроскоп. 

 

За СТРАВО – Комплексна апаратура за получаване на сплави – резервоари за 

водород. Апаратура за енергийно дисперсионен микроанализ. Комплексна апаратура 

за оптични методи за анализ. 

 

За МАТВЕ – Комплексна апаратура за изпитания на корозионната устойчивост на 

метали и сплави. Лабораторна инсталация за флотационни процеси.  

 

Обща стойност на дооборудването – 3,2 млн. лв.  
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БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР  «ВОДОРОДНИ  ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Балканският център „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” (БЦВТ) трябва да обединяване 

усилията на балканските страни за успешното реализиране на водородните технологии като 

енергийна технология на бъдещето в региона на Югоизточна Европа. 

 

Предвижда се Центърът да организира дейнстта си в България и София да стане 

основен координатор за разпространението и финансирането, по програми на Европейската 

комисия, на водородните технологии в Югоизточна Европа.  

 

БЦВТ ще се помещава в отделна сграда, всяка Балканска държава ще има на 

разположиние собствена лаборатория и центърът ще изпълнява следните основни задачи: 

 

 Организиране на действащ демонстрационен модел на съвременни водородни 

технологии. Сградата на Центъра ще има функциите да демонстрира в реални 

условия всички известни технологии на възобновяемите източници на енергия 

и водещите водородни технологии; 

 

 Координиране на съвместните международни проекти, финансирани от 

Европейската комисия, между университетите, научните центрове и 

компаниите от Балканския полуостров в сферата на водорода; 

 

  Адаптиране и унифициране на учебните програми на специализираното 

образование в средния курс, бакалавърските, магистърски и докторски 

програми по водородни технологии.  

 

Кам Центъра ще бъде изградена Първата експериментална газостанция на 

водород. Станцията ще включва следните основни елементи: 

 

 възобновяеми източници на електроенергия (фотоволтаични панели и ветрови 

генератори); 

 

 различни типове електрохимични генератори на водород; 

 

 съвременно водородно стопанство с възможности за съхранение на водорода 

под налягане и с нетрадиционни методи (метални хидриди и нанокомпозитни 

състави); 

 

 Газоколонки за зареждане с водород на първите водородни автомобили в 

България. 

 

 

 

Необходими средства за оборудване на центъра–  4, 4 мил. лева.  
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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

 

на Националната програма за научни изследвания  

„ ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ – ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА” 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ» 

 

1. ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ С ТВЪРД ОКСИДЕН ЕЛЕКТРОЛИТ 

Необходими средства – 440 000 лв. 

 

2. МИКРОГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ  НА  ОСНОВА НА НАНОПОРЬОЗНИ 

ОКСИДНИ МАТРИЦИ 

Необходими средства – 340 000 лв. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД» 

 

 

3. БИОТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД 
Необходими средства – 380 000 лв. 

 

4. ВОДОРОДЕН  ГЕНЕРАТОР С ПОЛИМЕРЕН ЕЛЕКТРОЛИТ 

Необходими средства – 450 000 лв. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ “СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА ВОДОРОД” 

 

5. ВИСОКОКАПАЦИТИВНИ СПЛАВИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА 

ВОДОРОД 
Необходими средства – 420 000 лв. 

 

6. НАНОКОМПОЗИТИ  ЗА СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА ВОДОРОД 
Необходими средства – 460 000 лв. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ “ МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА” 

 

7. НОВО ПОКОЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА 

 Необходими средства – 420 000 лв. 

 

8. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ ВЪВ ВОДОРОДНИТЕ     

ТЕХНОЛОГИИ 
 Необходими средства – 380 000 лв. 
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НАПРАВЛЕНИЕ “УТИЛИЗАЦИЯ НА ВОДОРОДА” 

 

9. ВОДОРОДНА КЪЩА  

Необходими средства – 580 000 лв.  

 

10. ВОДОРОДНИ СИСТЕМИ ЗА ЕКООТОПЛЕНИЕ НА СГРАДИ 

Необходими средства – 460 000 лв. 

 

       

11. ВОДОРОДНИ ГАЗОВИ СМЕСИ ЗА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

Необходими средства – 440 000 лв. 

 

12. КОГЕНЕРАЦИОННИ  СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДИ 

Необходими средства – 420 000 лв. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

13. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА  

Необходими средства – 220 000 лв. 

 

 

 

Обща стойност на технологиите – 5, 43 мил. лв.  
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ» 

 

1. ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ С ТВЪРД ОКСИДЕН ЕЛЕКТРОЛИТ 

 

1. Цел на проекта 

Горивните елементи с твърд оксиден електролит работят при много висока температура 

(600-900 °С), при която повечето жароустойчиви сплави се оксидират бързо. Материалът за 

направата на токови колектори в горивните елементи с твърд оксиден електролит е 

необходимо да притежава стабилни електрични и механични свойства за време на 

експлоатация да е поне 40 000 часа при стотици термични цикли в стационарните системи и 

поне 5 000 часа и 3 000 термични цикли при транспортните системи. Настоящият проект има 

за цел да разработи и изпита редица материали за токови колектори при реалните условия на 

експлоатация на горивните елементи с твърд оксиден електролит. Решение на тази задача ще 

се търси чрез повърхностна обработка посредством предоксидиране от два типа: оксидиране 

с цел получаване на електроннопроводяща окалина и оксидационен процес, който позволява 

формиране на проводящи включения в оксидния слой.  

 

2. Работни етапи  

РЕ 1  - Предпроектно проучване за избор и оценка на жароустойчиви сплави за токови 

колектори. Предлагане на матрица на материалите, представляващи интерес за проекта.   

РЕ 2 - Експериментално характеризиране на механизма на йонна и електронна проводимост 

на оксидните слоеве върху перспективни сплавни материали чрез електрохимични техники в 

комбинация с физични методи за анализ на повърхности 

РЕ 3 - Количествено моделиране на механизма на йонна и електронна проводимост на 

оксидните слоеве въз основа на получените експериментални данни. Разработка на факторен 

експеримент за оптимизация чрез предоксидиране.  

РЕ 4 - Провеждане на факторен експеримент по предоксидиране на материалите. 

Експериментално характеризиране на механизма на йонна и електронна проводимост на 

оксидните слоеве върху предоксидираните материали в зависимост от състава, структурата и 

морфологията на тези оксидни слоеве.  

РЕ 5  - Провеждане на факторен експеримент по предоксидиране на материалите с цел 

формиране на проводящи включения в оксидния слой. Въз основа на експерименталните 

резултати и моделните изчисления.  

РЕ 6  - Избор на група оптимални материали за токови колектори на горивни елементи с 

твърд оксиден електролит Изпитания на малки горивни клетки с този тип материали за 

токови колектори и определяне на експлоатационните им характеристики. 

 

3.Продължителност на проекта и необходими средства 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 440 000 лв.  

 

4.Очакван резултат 

Създаване на първите в България горивни елементи с твърд оксиден електролит 

Оптимизиране на материалите за токовите колектори на горивните елементи с време на 

експлоатация до 40 000 часа при стотици термични цикли в стационарните системи и поне 5 

000 часа и 3 000 термични цикли при транспортните системи. Прототипи на твърдооксидни 

горивни клетки с тези типове материали за токови колектори.  
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2. МИКРОГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ  НА  ОСНОВА НА НАНОПОРЬОЗНИ 

ОКСИДНИ МАТРИЦИ 

 

1. Цел на проекта 

Във връзка с разработване на авангардни технологии за защита от неконвенционални 

типове атаки и терористични актове, водещите страни в технологиите за отбрана и сигурност 

обръщат специално внимание на интензификацията и универсализацията на персоналната 

защита на индивидуалните антитерористични единици. Тези императиви поставят високи 

изисквания по отношение на използваните в момента материали за изработка на редица 

компоненти на персоналния пакет на съвременните индивидуални единици. Две от 

основните такива изисквания са, от една страна, миниатюризацията на различните видове 

защитни средства, и от друга, тяхната многофункционалност. Основната цел на проекта е 

създаване на автономно захранване на индивидуалния пакет, способно да осигурява 

непрекъсната безотказна работа на различните типове сензори, защитни средства и други 

електронни устройства (индивидуален чип, средства за осветяване, безжична комуникация и 

др.) във възможно най-широк диапазон от условия на действие на мобилните единици. 

 

2. Работни етапи  

РЕ1 – Оптимизиране на процесите на получаване на нанотръбички от титанов диоксид върху 

собствена подложка чрез количествено отчитане на влиянието на състава и концентрацията 

на електролита, температурата, плътността на тока, приложения потенциал и времетраенето 

на процеса върху състава, структурата, електричните и електрохимични свойства на 

получените системи от нанотръбички.  

 

РЕ 2 – Оптимизиране на процесите на получаване на нанотръбички от волфрамов диоксид 

върху собствена подложка чрез количествено отчитане на влиянието на състава и 

концентрацията на електролита, температурата, плътността на тока, приложения потенциал и 

времетраенето на процеса върху състава, структурата, електричните и електрохимични 

свойства на получените системи от нанотръбички 

 

РЕ3–Разработване и оптимизация на технология за внедряване на Pt-Ir наночастици в 

матриците от волфрамовооксидни нанотръбички по химични и електрохимични методи. 

Изследване влиянието на вида и концентрацията на електроактивния компонент, 

температурата и хидродинамичните условия.  

 

РЕ4–Разработване и оптимизация на технология за внедряване на Au наночастици в 

матриците от титановооксидни  нанотръбички по химични и електрохимични методи. 

Изследване влиянието на вида и концентрацията на електроактивния компонент, 

температурата и хидродинамичните условия. Разработване и тестване на прототипи на 

микрогоривни елементи.  

 

3.Продължителност на проекта и необходими средства 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 360 000 лв.  

 

4.Очакван резултат 

Създаване на първите в България микрогоривни елементи с анод от наночастици на сплав Pt-

Ir, внедрени в матрица на основата на система от волфрамовооксидни нанотръбички, и катод 

– наночастици от Au, внедрени в матрица от титановооксидни нанотръбички. Прототипи на 

микро горивни клетки.  
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД» 

 

 

3. БИОТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД  

1    Цел на проекта 

Целта на проекта е да се разработи екологична технология за получаване на водород чрез 

прилагане на нова смесена  биосистема, основаваща се на преработване на отпадъчен 

продукт от винарската промишленост и съчетаваща биологичните методи за тъмна и 

фотоферментация на органичните съединения в отпадъка. Отпадъчният продукт се получава 

при дестилация на вина и се класифицира като «отпадък от алкохолна дестилация». Той е 

богат на органични киселини и остатъчни захари. Този продукт се използва в много малко 

количество и в общия случай замърсява околната среда при депониране. Биосистемата за 

получаване на водород ще използва слънчевата светлина чрез специално изработено 

насочващо слънчевите лъчи устройство. Полученият водород ще се превръща в енергия чрез 

горивни клетки, както и чрез директно изгаряне. Междинни и някои неоползотворени 

метаболитни продукти от микроорганизмите, както и изтощена биомаса, ще се превръщат в 

метан, така че целия цикъл ще се затваря без отпадък. 

 

2    Работни етапи 

 

РЕ1 Култивиране на микроорганизмите и приготвяне на подходящи хранителни среди. 

Имобилизиране на бактериите по различни начини за по дълготрайното им и ефективно 

използване. 

РЕ 2 Подготовка на отпадъчната суровина. Проектиране и изработване на биосистемата със 

специална конструкция. 

РЕ 3 Проследяване и оптимизиране на процесите за максимална продукция на водород. 

РЕ 4 Автоматизиране и снабдяване на системата-прототип със сензори. Конструиране на 

специално устройство за насочване на слънчевата светлина. 

РЕ 5 Изработване на система за метанизиране на крайните отпадни продукти и затваряне на 

целия цикъл. 

РЕ 6 Превръщане на водорода в енергия (горивни клетки и директно изгаряне). Екологична и 

икономическа оценка на технологията. 

 

 3 Необходими средства 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 380 000 лв.  

 

4 Очаквани резултати 

Чрез проекта ще се осъществи оползотворяване на отпадък, който замърсява околната среда; 

получаване на енергия, използвана от самото предприятие, водеща до елиминиране на горива 

използвани до сега (мазут) с високо съдържание на отделящи се  вредни емисии в 

атмосферата; предложената  технология е безотпадъчна, с висока ефективност, природна 

целесъобразност и икономическа изгодност. 
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4. ВОДОРОДЕН ГЕНЕРАТОР С ПОЛИМЕРЕН ЕЛЕКТРОЛИТ 

 

1. Цел на проекта 

Основна цел на настоящия проект е разработването на принципно нов тип мембранна 

електрохимична клетка за получаване на водород чрез електролиза на вода, съобразен със 

съвременните достижения в областта на горивните елементи с полимерни електролитни 

мембрани и с нарастващата нужда от използване на нови екологично чисти и устойчиви 

енергийни източници. Главната задача е да се увеличи ефективността на електролизния 

процес при нисък разход на енергия като се достигне плътност на тока от не по-ниска от 0,3 

А/см
2  

при очаквана
 
1 А/см

2
. Проектът предвижда използване на съществуващата теоретична 

база и практически опит в областта на съвременната електрокатализа и тяхното по-

нататъшно развитие с цел селекция на подходящи комбинации от 2, 3 или повече 

неблагородни метала и съответни методи за диспергирането им върху подходящи носители, 

което да доведе до получаване на евтини наноразмерни катализатори. Осъществяването на 

проекта изисква интегриране и комбиниране на теоретични знания и изчисления и прилагане 

на специфични, съвременни физикохимични, електрохимични и инженерни методи 

 

2. Работни етапи 

РЕ  1:  Предпроектно проучване и теоретични изчисления.  

Проучване на международната научна литература по проблема Теоретични изчисления и 

скрининг на нови електрокатализатори за получаване на H2 и O2 чрез електролиза на вода (6-

12 месец). 

РЕ   2:  Синтез на катализатори и каталитични носители  

Подбор и получаване на  подходящи каталитични носители/субстрати. Синтез на 

многокомпонентни композитни фази, сплави и интерйонни съединения върху различни 

субстрати. 

РЕ   3:  Химичен и структурен анализ на разработените материали. 

РЕ 4: Електрохимично охарактеризиране на катализаторите върху газодифузионни 

електроди в течни електролити. 

РЕ 5: Електрохимично охарактеризиране на катализаторите върху твърди мембранни 

електролити. 

Приготвяне на мембранни електроди с използване на най-добрите катализатори върху 

твърд пoлимерен електролит Nafion. Електрохимично характеризиране на 

електрокаталитичните системи върху така приготвените мембранни асамблирани електроди. 

РЕ 6:  Изпитания на малки мембранни полимерни електрохимични клетки и определяне 

на експлоатационните им характеристики.  

 

3. Необходими средства 

 Продължителност – 5 години, необходими средства – 450 000 лв.  

 

 

4. Очаквани резултати 

 

Иновационни катализатори за електролиза на вода и използването им в съвременен тип 

водороден генератор работещ с полимерен електролит. Създаване на мембранна 

електрохимична клетка за промишлена електролиза на вода. Резултатите от реализирането на 

настоящия проект ще представляват директен интерес за компании, занимаващи се с 

производство на катализатори на базата на благородни, композитни и неблагородни метали, 

електроди за горивни елементи, и/или водна електролиза.  
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НАПРАВЛЕНИЕ “СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА ВОДОРОД” 

 

5. ВИСОКОКАПАЦИТИВНИ СПЛАВИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА 

ВОДОРОД 

 

1 Цел на проекта 

Настоящият проект има за цел получаване и характеризиране на различни по състав Mg-

Ni сплави за съхраняване и транспорт на водород. За получаването им ще бъдат използвани 

редица съвременни методи. Характеризирането ще се извършва с физични и електрохимични 

методи. Крайна цел е получаване на висококапацитивни Mg-Ni сплави за съхраняване и 

транспорт на водород като добавка към традиционните горива за наземни превозни средства.  

 

2. Работни етапи  

РЕ1. Получаване на различни по състав Mg-Ni, Mg-ТМ (ТМ=преходен метал) и Mg-Ni-RE         

(RE = редкоземен елемент или Y) сплави чрез индукционно стапяне. Получаване на 

нанокристални и аморфни сплави  и композити на магнезиева основа. 

РЕ2  Морфологично и микроструктурно охарактеризиране на получените по различни 

методи и при различни условия Mg сплави и композити, както и на термично обработените 

материали с цел получаване на стабилни микроструктури за съхранение на водород. 

РЕ3  Изследване на кристализацията на получените аморфни и аморфно-кристални сплави. 

Изучаване на кинетиката и механизма на кристализационния процес с цел получаване на 

нанокристална микроструктура с подходящ за водородно съхранение фазов състав. 

РЕ4 Изследване на водород-сорбционните свойства на получените сплави и нанокомпозитни 

материали в газова фаза. Определяне на капацитета на водородна абсорбция и кинетиката на 

хидриране/дехидриране на получените по различни методи наноструктурирани магнезиеви 

сплави. 

РЕ5 Електрохимично наводородяване на получените сплави и нанокомпозитни материали. 

Определяне на капацитета на водородна абсорбция и кинетиката на хидриране/дехидриране 

на получените магнезиеви сплави и нанокомпозитни материали. 

РЕ6  Изследване на корозионната и механична устойчивост на получените 

наноструктурирани магнезиеви сплави и нанокомпозитни материали в условия на 

съхраняване на водород. 

 

3. Необходими средства 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 420 000 лв.  

 

4. Очаквани резултати 

 

Висококапацитивни метал-хидридни материали на база магнезиево-никелови сплави и 

нанокомпозити с оптимален експлоатационен живот, определен чрез изпитания в условия на 

съхранение на водород. Високоефективни резервоари за водород като добавка към 

традиционните горива за наземни превозни средства. 
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6. НАНОКОМПОЗИТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ НА ВОДОРОД 

 

1. Цел на проекта 

 

Цел на настоящия проект е разработването, характеризирането, моделирането и изпитването 

на  материали за съхранение и транспорт на водород от ново поколение, чрез използване на 

нанотехнологии. Ще бъде проверена работна хипотеза, свързана с получаването и 

характеризирането на въглеродни порьозни структури с включени метални 

хидридообразуващи наночастици, както и композити между въглеродни нанотръбички и 

титаново оксидни нанотръбички,  като алтернатива на металхидридните сплави. Получените 

въглеродни порьозни среди с включени метални наночастици и композитните въглеродно-

титановооксидни порьозни матрици ще бъдат изследвани за възможността за съхранение на 

водород чрез комбинация на физическата адсорбция и хемисорбция. След оптимизация на 

състава и структурата на получените нанокомпозити ще бъдат разработени и тествани 

прототипи на резервоари за съхранение на водород на основа на тези два класа 

наноматериали.  

 

2. Етапи на изследванията  

 

РЕ1 - Получаване и характеризиране на състава, структурата и електричните свойства на 

въглеродни наноструктури с включени метални наночастици от хидридообразуващи сплави 

тип AB, A2B, AB5 и AB2, наводородяване в газова среда и електрохимични изследвания.  

 

РЕ2 - Разработване на количествен физикохимичен модел за влиянието на големината на 

частиците (микро- и наноразмерни) върху кинетиката на абсорбция и транспорта на 

водорода върху електрохимичните характеристики. Оптимизация на електродите въз основа 

на предвижданията на модела.  

 

РЕ3 - Получаване и характеризиране на състава, структурата и електричните свойства на 

нанокомпозити от въглеродни нанотръбички и титановооксидни нанотръбички. 

Наводородяване в газова среда и електрохимично наводородяване  

 

РЕ4 - Разработване на количествен физикохимичен модел за влиянието на състава, 

структурата и методиката на получаване на въглеродни-титановооксидни нанокомпозити  

върху кинетиката на абсорбция и транспорта на водорода върху електрохимичните 

характеристики. Оптимизация на електродите въз основа на предвижданията на модела.  

 

РЕ5 - Разработване и тестване на прототипи на устройства за съхранение и транспорт на 

водород на основа на синтезираните и характеризирание наноматериали. 

 

Продължителност – 5 години, Необходими средства – 460 000 лв.  

 

3. Очаквани резултати 

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разработени и оптимизирани ново 

поколение наноматериали за транспорт и съхранение на водород на основата на въглеродни 

наноструктури, дотирани с хидридообразуващи метални наночастици, и нанокомпозити от 

въглеродни и титановооксидни нанотръбички. Ще бъдат предложени и валидирани 

количествени физикохимични модели на механизма на съхранение на водород в тези два 

типа наноматериали. Ще бъдат разработени и тествани прототипи на устройства за 

съхранение и транспорт на водород на основа на синтезираните наноматериали и ще бъдат 

оптимизирани експлоатационните им характеристики. 
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НАПРАВЛЕНИЕ “ МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА” 

 

7. НОВО ПОКОЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА 

 

1. Цел на проекта  

 

За  изработването  на  горивните  елементи  са  необходими  различни  метали  –  както  за 

електроди (Ni, Ag, Au), така и за катализатори (метали от Pt  група). Специфични метали (Al, 

Mg, Ni) са необходими и при разработването на технологиите за производство и съхранение 

на  водород.  Закупуването  им  от  чужбина  изисква  огромни  средства.  Необходимо  е  да  

се разреши въпросът с тяхното икономически ефективно и опазващо околната 

средаполучаване от бедни суровини и отпадъци, налични в Р България и в Европейския 

Съюз.  Цел  на  проекта  е  създаването  на  опазваща  околната  среда  технология  за  

извличане  на метали,  стратегически  за  развитието  на  горивните  клетки  и  водородните  

технологии  от бедни суровини и отпадъци.  

 

2. Работни етапи:  

 

РЕ1:  Подбор  на  представителни  проби  от  суровините,  изследване  на  техните  

обемни термо-  и  електрофизични  свойства  и  повърхностни  свойства  (повърхностен  

товар  и отделителна работа) със специално разработена за целта апаратура.  

РЕ2:  Изследвания  върху  разтворимостта  и  флотационната  способност  на  подбраните 

суровини  и  извеждане  на  корелационна  зависимост  между  тези  техни  свойства  и 

повърхностните и обемните им свойства.  

РЕ3: Създаване на нов тип флотационна камера за селективно извличане на металите (под 

формата на концентрат), необходими за разработването на горивните клетки и развитието на 

водородните технологии, от бедни суровини и отпадъци.   

РЕ4:  Създаване на нов тип електролизьор за селективно хидрометалургично отделяне на 

металите, необходими за разработването на горивните клетки и развитието на водородните 

технологии, от бедни суровини и отпадъци.  

РЕ5:  Предлагане  на  най-добро  технологично  решение  за  извличане  на  стратегически 

елементи  (Ni,  Ag,  Au,  метали  от  Pt  група),  необходими  за  разработването  на  

горивните клетки и развитието на водородните технологии, от бедни суровини и отпадъци.  

  

3.  Продължителност на проекта и необходими средства  

Продължителност – 5 години; необходими средства – 420 000 лв  

  

4.  Очакван резултат  

Предложение  за  технология  (включително  новосъздадени  машини  и  апаратура)  за 

извличане (под формата на концентрат) на стратегически елементи (Ni, Ag, Au, метали от Pt 

група),  необходими  за  разработването  на горивните  клетки  и  развитието  на  

водородните технологии, от бедни суровини и отпадъци.                      
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8. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ ВЪВ ВОДОРОДНИТЕ     

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.   Цел на проекта  

При  работата  на  горивните  клетки  са  възможни  редица  процеси  на  деградация,  

като корозия на електродите и на биполярната пластина, корозия на допълнителните 

структурни метални  компоненти  и  на  херметизиращите  материали,  нестабилност  на  

електролита, причинена от твърдофазни реакции. Корозионни проблеми възникват 

основно при горивните клетки,  работещи  при  високи  температури,  в  резултат  на  

цикличната  промяна  на температурата от стайна до работната температура на 

съответната клетка. До момента няма общоприети  данни  за  скоростите  на  деградация  

или  за  времето  на живот  на  електролита, свързващите  елементи  и  херметизиращите  

компоненти  в  този  тип  горивни  елементи. Оскъдна е информацията за механизмите на 

деградация и корозия. Влиянието на външните фактори  (температура,  налягане,  

влажност)  върху  работата  на  клетките  не  е  изучено  в достатъчна степен. Цел  на  

проекта  е  изследване  на  корозията  на  електродите,  биполярната  пластина  и 

допълнителните  структурни метални  компоненти на високотемпературни  горивна  

клетки и на пакет от такива клетки, както и предлагане на: (а) механизъм на протичащите 

корозионни процеси  и  (б)  подходящи  промени  в  материалите  и/или  конструкцията,  

водещи  до повишаване на корозионната устойчивост на тези типове горивни елементи.  

 

2.    Работни етапи:  

РЕ1:  Физикохимично  характеризиране  на  материали,  използвани  за  електроди,  

биполярни  пластини  и  допълнителни  структурни  метални  компоненти  на  

високотемпературни горивни елементи.  

РЕ2:  Определяне  на  скоростта  на  корозия  на  материали,  използвани  за  електроди, 

биполярни пластини и  допълнителните структурни метални компоненти в моделни 

условия и в условия на експлоатация.   

РЕ3: Изследване  на  влиянието  на факторите на  околната  среда  (температура,  

налягане, влажност)  върху  работата  на  горивна  клетка  и  на  пакета  от  

високотемпературни  горивни клетки.  

РЕ4:  Предлагане на механизъм на протичащите корозионни процеси при екплоатация на 

високотемпературни горивни елементи и верификация на този механизъм чрез 

количествена съпоставка с експерименталните данни.  

РЕ5:  Предлагане на подходящи промени в материалите и/или конструкцията, водещи до 

повишаване  на  корозионната  устойчивост  на  горивните  клетки  и  на  допълнителните 

структурни метални компоненти на системата. 

  

3.  Продължителност на проекта и необходими средства  

Продължителност – 5 години; необходими средства – 380 000 лв  

 

4. Очакван резултат  

Данни  за  скоростите  на  деградация  и  времето  на  живот  на  електроди,биполярни 

пластини  и  допълнителните  структурни  метални  компоненти  на  високотемпературни 

горивни  елементи.  Механизми  на  деградация  и  корозия.  Предложение  за  мерки  за 

повишаване  на  корозионната  устойчивост  на  високотемпературните  горивни  клетки  

и  на пакета от такива горивни клетки.  
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НАПРАВЛЕНИЕ “УТИЛИЗАЦИЯ НА ВОДОРОДА” 

 

 

9. ВОДОРОДНА КЪЩА  

Автономна къща с нулеви вредни емисии в ерата на водородната икономика. 

 

1. Цел на проекта 

В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава  

развитието и използването на нови възобновяеми източници на енергия. Генерирането на 

енергия от новите източници се характеризира със специфичен за източника производствен 

дневен, сезонен и метеорологичен цикъл. Това е довело до създаването на новото екологично 

чисто гориво водород.  

Целта на настоящия проект е да бъде създаден един функциониращ макет на домът от ерата 

на водородната икономика при оптимално съоръжаване с участието на модерни средства за 

енергопреобразуване на водещи фирми в света. 

 

2.    Работни етапи:  

В този дом на бъдещето могат да бъдат обособени пет сравнително самостоятелни 

сектора на енерго- снабдяване, преобразуване и съхранение с  нулева емисия на вредни 

газове: 

РЕ1. Фотоволтаичен генератор за преобразуване на светлинната енергия на слънцето 

пряко в електрическа. 

РЕ2. Електрохимичен генератор на водород за преобразуване на електрическата в 

химическа енергия с  енергоносител водород. 

РЕ3. Водородно стопанство за  акумулиране и управление на потреблението на горивото 

водород. 

РЕ4. Електрохимичен генератор на електроенергия (горивен елемент) за преобразуване на 

химическата енергия на водорода в електрическа. 

РЕ5. Топлинна помпа за оползотворяване на топлинна енергия от околната среда с 

покачване на градиента на тази енергия.  

 

3. Продължителност на договора и необходими средства:  5 

години и 580 000 лв. 

6. Очаквани резултати 

Действащ макет на къща на бъдещето с  напълно автономно електрозахранване. 

Водородното акумулиране може да отпадне до голяма степен и поевтини значително 

инвестицията, ако е на лице водороден газопровод, както това се предвижда в ерата на 

водородната икономика. Автономното захранване е с нулева емисия на парникови газове и 

представлява едно решение в отговор на призива за борба за глобалното затопляне.  
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10. ВОДОРОДНИ СИСТЕМИ ЗА ЕКООТОПЛЕНИЕ НА СГРАДИ 

 

1. Цел на проекта 

Отоплението на жилищното пространство и топлата вода са основният консуматор на 

енергия и горива в съвремените жилищни сгради. Аако тази консумация се намали, това би 

намалило като следствие и вредните емисии, освен понижаването на разходите за отопление. 

В последно време се появиха съобщения за електролизьори за разлагане на вода без 

разделянето на отделящите се водород и кислород на база импулсна електролиза, които 

значително превъзхождат по ефективност съществуващите продукти. Доказано е, че при 

поддържане на определени условия и за достатъчно кратко време тази оксиворододна газова 

смес не е взривоопасна. Предварителни данни показват, че добавката на такава газова смес 

към конвенционалните горива заначително намалява консумацията им, както и вредните 

емисии, като почти елиминира продуктите на непълното окисление. Съществува също така и 

теоритична възможност за пълна замяна на конвенционалните горива с водородни газови 

смеси. 

 

2. Работни етапи 

РЕ1.  Предпроектно проучване и теоретични изчисления. Проучване на международната 

научна литература по проблема и опита на фирмите в областта на генераторите на ворододни 

газови смеси, както и на отоплителни ситеми на тяхна база. Изготвяне на доклад за 

перспективата и възможностите на технологията. 

РЕ2.Фундаментални изследвания. Импулсната електролиза като метод за разлагане на вода е 

една значително не изследвана област на науката, която по данни на изобретатели в 

Интернет, има голям потенциал за висока ефективност. В този етап, също ще се изследват и 

различните конструкции на електродите и най-подходящите материали, от които да се 

направят, с оглед минимална корозия в условията на импулсна електролиза и максимална 

ефективност. 

РЕ3. Генератор на водородни газови смеси. Изграждане на прототип на генератор на 

водородни газови смеси на база фундаменталните изследвания, мащабиран за целите на 

отоплителната ситема на една сграда. 

РЕ4. Интеграция на генератора на водородни газови смеси в съществуваща сградна 

инсталация, оптимизация на добавката на тези газови смеси в горивото на отоплителната 

ситема и доклад на резултатите за ефекта от тази добавка по отношение на разхода на гориво 

и вредните емисии. 

РЕ5. Безопасност.Тестване на безопасността на системата и разработка на лицензни 

стандарти за използването на водородни газови генератори за граждански нужди с цел 

легализирането на употребата на разработвания продукт. 

 

3. Продължителност на проекта и необходими средства. 

Продължителност – 5 години, необходими средства - 460 000лв.  

4. Очаквани резултати 

Създаване на високоефективна система за генериране на водородни газови смеси с цел 

понижаването на консумацията на гориво и вредни емисии в съществуващи сгради с локална 

отоплителна система. 
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11. ВОДОРОДНИ ГАЗОВИ СМЕСИ ЗА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

 

1. Цел на проекта 

 

Всички транспортни средства оборудвани с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) използват 

конвенционални горива, които при изгарянето си отделят значителни количества вредни 

емисии в атмосферата от CO2, CO, азотни оксиди, сажди и др.  

Целта  на проекта е да се разработи технология за генериране на водородни газови смеси 

(ВГС). Идеята се състои в това, че получените водород и кислород при електролизата на вода 

не се разделят и това значително опростява конструкцията на генератора и повишава 

неговата ефективност. В същото време това позволява ВГС да се генерират в момента на 

консумация, с което се решават въпросите с  транспорта  и съхранението на водорода. 

 

2. Работни етапи 

 

РЕ 1 Дефиниране на съвременното ниво на познание за термодинамичните и кинетични 

характеристики на химичните и електрохимични процеси при импулсна електролиза на вода; 

Теоретично и експериментално изследване влиянието на параметри на импулсна електролиза 

върху ефективността на процеса и създаване на работна концепция за механизма на 

процесите в електролизьора; 

РЕ2. Изследване на корозията на електродните материали в зависимост от параметри на 

импулсна електролиза; Комплексно представяне на резултатите от изследването на 

електрохимичните параметри, корозионни свойства на електродните материали, в 

съответствие с концепцията за механизма на процесите в системата. 

РЕ3. Експериментално изследване влиянието на електрохимичните параметри на процеса 

върху състава на получаваните водородни газови смеси; Изследване и оптимизация на топло- 

и масообменните процеси при горива обогатени с ВГС и оценка за горивните свойства на 

получаваните горивни смеси; 

РЕ4. Комплексно характеризиране на процесите на генериране на водородни газови смеси 

чрез импулсна електролиза и обобщение на модела на процесите в електрохимичната 

система. Проектиране и реализация на пилотни експерименти за потвърждаване горивните 

свойства на оксиводородни газови смеси. 

3. Продължителност на договора и необходими средства  

 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 440 000 лв.  

 

4. Очаквани резултати 

 

Чрез проекта ще се осигури производствота на гама от генератори на ВГС. Ще се намали 

разхода на дефицитните и скъпи минерални горива и  ще се осигури значителено намаляване 

на вредните емисии в атмосферата от транспортните средства съоръжени с двигатели с 

вътрешно горене.  По предварителни данни, добавката на ВГС до 30%, води до 20% 

понижаване на разхода на гориво и до 70% намаляване на вредните емисии от CO2, CO, 

азотни оксиди, сажди и др. 
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12. КОГЕНЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДИ  

1. Цел на проекта 

Целта на проекта е да се намали консумация на минералните горива в отоплителните 

системи на сградния фонд, като се снижат значително вредните емисии и разхода на 

елетроенергия. Когенерационните системи на топлина и електроенергия са едно възможно 

решение, което дават водородните технологии. Това са устройства, заменящи локалното 

парно на една газифицирана сграда, което превръща природния газ във водород чрез 

риформинг. При този процес се отделя топлина, която се използва за отопление. След това 

отделения водород се превръща в електроенергия чрез генератор на база горивни елементи. 

По данни на западни изследователи, такива системи отдават на 15 kW топлина – 1 kW 

електроенергия, като общата енергийна ефективност достига 96%. За сравнение съвремените 

отоплителни системи имат ефективност по-малка от  50 %. 

 

2 Работни етапи 

РЕ 1.  Проучване 

Проучване на литературата и опита на фирмите в областта на когенерационните системи на 

топлина и електроенергия. Изготвяне на доклад за перспективата и възможностите на 

технологията. 

РЕ 2.  Риформинг система 

Разработка и изграждане на системния модул за реформинг на природна газ за целите на 

когенерационната система. Тук особеността е, че този модул има за цел да се интегрира в 

отоплителната система на продукта. 

РЕ3. Електрогенератор на база горивни елементи 

Адаптация на съществуващи продукти за електрогенерация на база горивни елементи на 

водород за целите на продукта, съобразени с капацитета на модула за реформинг. 

РЕ4. Интеграция на модулите 

На този етап двата модула трябва да се интегрират в едно крайно устройство лесно за 

транспорт експолоатация и поддръжка, съобразено с българските стандарти и монтаж на 

локални отоплителни системи. Основната цел е продуктът да се интегрира в съществуващия 

газифициран сграден фонд с минимални усилия и изменения на съществуващите инсталации. 

РЕ5. Прототип 

Създаване на работещ демонстрационен прототип показващ нагледно възможностите на 

кагенерационните системи. 

 

3 Продължителност на проекта и необходими средства 

Продължителност – 5 години, необходими средства – 420 000 лв. 

 

4 Очаквани резултати 

Създаване на високоефективна когенерационна ситема (>95%) за газифицирани сгради, 

която заменя съществуващата отоплителна ситема на сградата и произвежда наред с 

топлината и електроенергия. 
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НАПРАВЛЕНИЕ “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

13. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА  

 

1. Цел на проекта 

За да има бъдещо развитие в България областта на водородните технологии, бъдещото 

поколение трябва да има възможността да се образова в нея. За целта, уроци по водородни 

технологии могат да се разработят още от средния курс на обучение, който после да се 

задълбочи в една профилирана бакалавърска степен в химическите и технологичните 

университети и накрая може да се специализира в магистърска и докторска степен. За целите 

на въвеждането на българските учени и преподаватели в чуждия опит в тази нова област на 

образованието, в проекта се предвижда и организирането на симпозиум под егидата на 

Европейската водородна асоциация, чийто член е Българско водородно общество. 

2. Работни етапи 

РЕ1. Симпозиум „Водородните технологии в образованието” 

Целта на симпозиума е лектори от университети, членове на Европейската водородна 

асоциация, да споделят опита си от разработването и прилагането на техните учебни 

програми в областта на Водородните технологии, както и да дадат напътствия за 

разработвнето на учебните помагала и лабораторно оборудване. Също така ще има и 

лектори, които ще дадат подробни обяснения за начините и механизмите за кандидатстване 

за финансиране на проекти в тази област от фондоветена Европейския съюз.  

РЕ2. Средно образование 

Разработване на уроци по физика и химия за средните училища, както и на цялостен предмет 

по водородни технологии за природо-математическите гимназии и химически техникуми, 

което включва: изготвяне на учебна програма, написване на учебници и оборурдване на 

лаборатории за упражнения. 

РЕ3. Бакалавърска степен 

Разработване на бакалавърска курс за химическите и технологичните университети за 

задълбочаване на познанията на студентите в областта на Водородните технологии, което 

включва: изготвяне на учебна програма, написване на учебници и ръководства,и 

оборурдване на лаборатории за упражнения. 

РЕ4. Магистърска степен 

Разработване на специализиращ курс по Водородните технологии за химическите и 

технологичните университети за подготовка на специалисти в областта, което включва: 

изготвяне на учебна програма, написване на учебници и ръководства,и оборурдване на 

лаборатории за упражнения. 

РЕ5. Докторска степен 

Бъдещите научни работници ще е добре да имат възможност да упражнят своите 

експериментални и научни способности в една докторантура, за което е необходимо да се 

оборудват експериментални лаборатории с апаратура на нужното ниво. На пазара вече се 

предлагат достатъчен на брой изпитателни установки, на които могат да се тестват всички 

характеристики на горивните елементи и енергийния баланс на цялостни ситеми, включващи 

възобновяеми източници на електроенергия. 

3. Продължителност на проекта и необходими средства: 5 години, 220 хил. лв. 

 

4. Очаквани резултати 

Появата на специалисти и изследователи в областта на водородните технологии, които да 

подпомогнат българската индустрия и икономика да преминат на едно ново безваглеродно 

енергийно равнище, което да доближи България до изискванията за една развита държава. 


