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Ток без тецовете?
Може, ама друг път

кански “Марици” заради дългосрочните
договори за изкупуване на електроенер-
гията им. И защото трябва да плащат за
тяхното модернизиране добавка в така
наречената такса “задължение към обще-
ството”. Това съвпадна и с неистовия и
изпуснат от контрол бум на веитата с
преференциални цени. Затова у нас не
харесаха нито кафяви, нито зелени до-
бавки, нито за невъзстановяеми разходи,
макар в Европа цените да са обрасли с
добавки.
Съвсем скоро обаче необходимостта да

спасяваме “Мариците” ще почука на вра-
тата. И дано реакцията на държавата не
е като при спасяването на малките бло-
кове в “Козлодуй”.
Откакто Еврокомисията прие високи ек-

оизисквания за т.нар. големи горивни ин-
сталации, тоест тецовете, някои държави
започнаха да ги затварят. Въпреки че са
чисти и не замърсяват въздуха. Но пък с
чистите водни пари, които излизат от ко-
мините им, се отделя и въглеродният
диоксид от горенето на въглищата, който
не е замърсител, но е парников газ. А
Европа е решила да опазва планетата от
глобалното затопляне и води сурова по-
литика за това. Дали може да я реализи-
ра сама, е друг въпрос.
И тъй като България е направила циви-

лизационния си избор през 2007 г.

с влизането си в
Европейския съюз,
прие и високите цени на
квотите въглероден двуокис

Те докараха до фалит държавната “Ма-
рица-изток 2”, която за 2 г. дължи вече
над 600 млн. лв. на БЕХ, който є купува
квотите. За нея е по-изгодно да не рабо-
ти, защото иначе губи. Опита се да про-
дава ток на борсата по 134 лв. за мега-
ватчас, но не сключи сделка.
На този етап това не засяга “Контур-

Глобал Марица Изток 3” и “Ей И Ес Гълъ-
бово”, тъй като по дългосрочните им до-
говори квотите ги плаща НЕК.
Договорът на “КонтурГлобал Марица

Изток 3” изтича през 2024 г. Неотдавна
правителството разпореди на трима ми-
нистри да започнат преговори с компа-
нията за прекратяването му, тъй като
според консултанти инвестицията се е
изплатила на компанията. Договорът на
“Ей И Ес” пък приключва през 2026 г.
Съобразно контрактите на двете аме-

рикански централи от една страна им се
плаща за произведената енергия и от
друга, за разполагаемостта им, тоест -
че са налице и могат да се включат в
системата. Точно такива механизми за
капацитет работят вече в 18 държави на
ЕС, но заради липса на пари на свобод-
ния пазар на електроенергия това е ме-
ханизъм за подпомагане на възлови за
енергийната система мощности. Времен-
на мярка, която да спаси сигурността на
снабдяването с ток.
Експертите са единодушни - спазвайки

правилата на ЕК, всяка въглищна цен-
трала ще изпадне в затрудненото съ-
стоянието на държавната “Марица”.
Не е нужно да си експерт обаче, за да

разбереш, че развитието на подобен
сценарий ще засегне всички потребите-
ли на ток. И се връщаме на първото из-
речение - без централите не можем. По-
не докато няма заместващи мощности,
каквито обаче не се очертават на хори-
зонта в близкото десетилетие.

Б
ез тях не можем. Трите централи
в комплекса “Марица-изток” и АЕЦ
“Козлодуй” десетилетия ни дават

сигурност, че токът няма да спре и няма
да живеем отново в дискотека. Затова и
не се вълнуваме особено какво се случва
с тях, разчитаме, че са зад гърба ни.
Вълнения настават, когато се вдига цена-
та или токът угасне у дома или в офиса.
Защо централите ни трябват, стана

кристално ясно и тези дни, когато пети
блок на АЕЦ “Козлодуй” намали наполо-
вина мощността си. Тогава тецовете в
“Марица-изток” работеха на пълна мощ-
ност, даваха над 44% от електроенергия-
та в страната и въпреки това явно имаше
недостиг, защото диспечерите пуснаха
големите вецове на НЕК. Товарът бе над
17 на сто, при все че водата е малко и в
момента е по-ценна от злато, пазят я.
Или да си припомним 2017 г., когато и
тецовете, и АЕЦ работеха, но при студе-
ната зима тогава мощностите не стигаха,
а и нямаше откъде да внесем. Тогава ми-
нистърът спря износа.
А сега истинската зима още не е до-

шла.
Трите централи - най-голямата “Мари-

ца-изток 2”, втората по мощност след нея
- “КонтурГлобал Марица Изток 3” и “Ей И
Ес Гълъбово” осигуряват от 40 до над
60% (през зимата) от тока на България.
При това изпращат по далекопроводите
чиста енергия. Което означава, че при
горенето на въглища, за да произведат
пара, която да завърти турбина и генера-
тор, не замърсяват въздуха.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” напри-

мер хваща фините прахови частици 99%,
очиства серния диоксид 96%, азотните
окиси са под 200 милиграма на 1 куб. м.
Още преди да влязат в сила по-високите
норми за чист въздух на Европейската ко-
мисия, тя ги е постигнала. Разбира се, на
съответната цена - след 1,4 млрд. лв. ин-
вестиции в модернизацията на централата
от 2003 до 2009 г. и през 2012-2015 г.
Когато става дума за енергетика, често

използваме думи, които звучат плакатно -
енергийна независимост и енергийна си-
гурност. Замисляли ли сте се обаче какво
се крие зад тяхното значение?

Независимост за
държавата и хората,
защото централата
прави ток от
местни въглища

Като тези от находището в Източнома-
ришкия басейн, разработвано от “Мини
Марица-изток”, с доказани 1,8 млрд. тона
въглища за още 60 години. Така, заедно
с АЕЦ “Козлодуй”, страната ни си осигу-
рява независимост от скъпи вносни гори-
ва, от игра на курсове на валути и все-
възможни обстоятелства, диктувани, най-
общо казано, от международното поло-
жение.
Вярно е, че въглищата на комплекса са

млади, трябват им поне още милион го-
дини, за да вдигнат калориите. Дори в
някои по-големи парчета кюмюр се забе-

МАРИЯНА БОЙКОВА

Трите централи
в комплекса
“Марица-изток”
и АЕЦ “Козлодуй”
десетилетия ни дават
сигурност, че токът
няма да спре и няма
да живеем отново
в дискотека

лязват кръговете на някогашното дърво.
Нискокалорични са, с пепел от 15%, с
2,4% сяра и влага от 50 до 60%. Затова
ветераните в бранша казват, че от кал се
прави ток. От този ресурс, който имаме
за 60 г. напред, се произвежда чиста
енергия.
И не е само това. Диспечерите на Цен-

тралното диспечерско управление на
ЕСО са като диригенти - включват блоко-
ве на централи, когато има нужда, на-
реждат да се вдига товарът, когато има
пиково потребление и милиони домакин-
ства са включили уреди в контакта - било
за готвене или за отопление. Разпореж-
дат спиране на блокове, когато падне по-
треблението.
Обичайно електричеството ни трябва

най-много сутрин и между 19 и 20 ч в ра-
ботен ден. Тогава, особено през зимата,
потреблението се вдига. Блоковете на
АЕЦ “Козлоздуй” работят с равен товар -
малко над 1000 мегавата единия. Лукс е
да си играеш с мощността им нагоре-
надолу, просто е опасно. Тогава кой ще
произведе ток, когато най-много трябва,
и кой може да свали мощността, ако пад-
не потреблението?
“Мариците”, разбира се. А

“КонтурГлобал”
има способността
да променя режима на
работата си от минимална
до максимална мощност
няколко пъти за час

Тази маневреност и гъвкавост я правят
най-използваната за регулиране и я пре-
връщат в ключов играч в гарантиране на
сигурността, устойчивостта и надеж-
дността на енергийната система.
Ето и един напълно конкретен пример -

данните в реално време на енергийния
системен оператор за 20,13 ч на 18
ноември, които показват товара на енер-
гийната система. В този момент 37,47%
от тока в държавата е от АЕЦ, 43,29% от
тецовете, 8% от ВЕЦ, 5,65 на сто от то-
плофикациите, 0,89 от вятърни централи,
0,36 на сто от биомаса.
Въпреки красноречивите данни има хо-

ра, сред тях представители и на работо-
дателски организации, които гледат с
подозрение към така наречените амери-
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отидат в котлите, но той е ава-
риен - ако е счупен багер. Не е
препоръчително тонове от рудни-
ка директно да се изсипват в кот-
лите, защото не са с еднаква ка-
лоричност и ще разклатят режи-
ма на работата им. Багерите на-
сипват въглищата пак на транс-
портни ленти, които се вдигат
високо, за да стигнат до бункер
над земята и оттам до котлите.
Но докато се стигне до пещите,

те, тъй като са влажни, трябва да
се изсушат. Лигнитите на “Мари-
ца-изток” съдържат 35-50% влага
и не може да се горят директно.
Преди е имало сушилни цехове с
огромни барабани, пара, с която
се подсушават, после се транс-
портират. Тромава схема, отнема-
ща време, ресурси и пари.
Така е било, докато проф. Ни-

кола Тодориев, дълги години ръ-
ководил българската енергетика,
измисля технология, при която те
се сушат в самия котел.
Тодориев е предложил цехове-

те да останат в миналото и въгли-
щата да се сушат в самите котли.
В горната част на котела се
впръсква горещ газ, преди да по-
стъпят въглищата. Те се смесват
с газа, който е с температура 900
градуса, получената смес влиза в
мелещ вентилатор, за да станат
на въглищен прах. Готови са за
пещта.

П
ри метода на Тодориев
отнемането на влагата от
въглищата се извършва

преди влизането им в пещта, кое-
то е много по-ефективно и иконо-
мично. Тази технология се из-
ползва дори в “Ей
И Ес Гълъбово”,
която е чисто но-
ва централа.
За първи път тя

е внедрена в ко-
тела на първи
блок на “Контур-
Глобал Марица
Изток 3”.
И тук има исто-

рия – в завеща-
нието си проф.
Тодориев е пои-
скал прахът след
смъртта му да бъ-
де разпръснат в
първия котел.
“Изпълнихме во-
лята му”, казват
хора от централа-
та.
Така “сготвени-

те” въглища, ми-
нали първо през
трошене, смила-
не и сушене, ве-
че са годни за
ада на пещта. В
крайна сметка
нещото, което
влиза в 1200-гра-
дусовата пещ, се

От рудник
нарича аеросмес - фин въглищен
прах, примесен с газове.
И след като аерогоривото е

вкарано в пещта на адска темпе-
ратура, то гори бързо и прави от
водата пара, с което започва вто-
рото действие в магическия ци-
къл на производството на ток.

О
громни количества вода
се превръщат в пара, тя
отива за завъртането на

турбината с 3000 оборота в мину-
та. Тя пък завърта генератора и
по този начин става производ-
ството на електроенергия. От
разпределителната уредба токът
заминава за потребителите, има
далекопровод и към Турция, пър-
вата подстанция на турска тери-
тория е на 50 км от границата.
Как e възможно обаче от тези

влажни въглища с голямо съдър-
жание на сяра и прах да се пра-
ви чиста енергия?
Ами с пари, с едни 1,4 млрд.

лева инвестиции в очистването, в
околната среда и в здравословни
и безопасни условия на труд.
Какво се случва след горенето?

Изгорелите димни газове от кот-
лите минават през електрофилтри
и в тях пада пепелината, като по
воден път се изнася в сгуроотва-
ла. В него отпадъкът е депониран
временно, след което се прехвър-
ля на руднична лента и се насип-
ва в т.нар. разкривка в мините.
Разкривки са участъци, от които
вече са иззети въглищата. Отгоре
върху пепелината се слага хумус
и земята се рекултивира. Така се
затваря един кръг на очистване и
на т.нар. кръгова икономика.

32 000
тона
млади
въглища

(на около само 50 млн. години)
за 24 часа преминават от рудник
“Трояново 3” в открития склад на
“КонтурГлобал Марица Изток 3”,
през котлите и пещите, където
се изгарят при 1200 градуса, за-
гряват вода на пара, тя под висо-
ко налягане отива в турбините,
които пък завъртат генераторите
и се прави ток. Прост термодина-
мичен цикъл, който се събира в
една схема в учебниците. Само
че на практика не е точно така.
Тези хиляди тонове се транс-

портират към централата по
транспортни ленти. На входа на
открития огромен склад има съо-
ръжение като малка къщичка по-
чти върху лентата. Нарича се
пробовземач и автоматично на 5
минути взема проби от въглища-
та.
Пробите се събират в големи

съдове и за една смяна, която е
12 часа, се прави смес от дошли-
те от рудника въглища. Вземат се
4 проби и се изпращат в лабора-
ториите на рудника и на центра-

Как се “сготвят”
въглищата

лата за изследване на калорич-
ност, сяра и влага. Две от тях се
пазят за резерв.
Тъй като въглищата са млади,

те са нискокалорични, с високо
съдържание на влага, сяра и пе-
пел. В котела те трябва да влязат
хомогенизирани, тоест с еднакви
показатели, в противен случай
той ще работи нестабилно. Зато-
ва трябва склад, в който да се
обработват.
От гуменолентовите транс-

портьори въглищата от рудника
се насипват в склада, който може
да събере 300 000 т. Докато еки-
път ни е на терен в централата,
те са 250 000. Обяснява ни го на-
шият гид - главният инженер Ни-
колай Николов.
Приемането на въглищата и

подаването им към котлите става
с три огромни багера КРС (ком-
бинирано роторно съоръжение).
Те могат да ги насипват и иззем-
ват. Има и трети вариант - ди-
ректно от лентите въглищата да

32 000 тона
въглища се
горят при
пълна мощ-
ност на цен-
тралата. До-
ставят се по
транспорть-
ор от руд-
ник “Троя-
ново 3”

По транспортни
ленти въглищата се

качват в котлите.

Главният
инженер
Николай
Николов на
площадката
над сероо-
чистката
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“Трояново 3” до
контакта у дома

Турбината,
която се за-
върта от
произведената
в котлите пара,
тя пък завърта
генератора и
се прави ток.

Димните
газове, които
се отделят при

горенето на
въглища, се

очистват
от серния
двуокис в

сероочистващата
инсталация.
Излизат 96%

чисти.

Димни газове, очистени от пра-
ховите частици 99,7%, продължа-
ват пътя си по големи сини тръби
към сероочистките, които са в ос-
новите на двата комина, вързани
към котлите на четирите блока.
В тези конуси в основата на

комините трябва да се разчисти
серният диоксид от газовете. То-
ва става с варовик, който пред-
варително е разтрошен на прах в
топкови мелници между двата
комина. В самия абсорбер (в се-
роочистката) протича химичен
процес, впръсква се варовикова
суспензия (фино смлян варовик,
примесен с вода) и при премина-
ване на димните газове сярата
се свързва с варовика и се полу-
чава отпаден продукт – гипсова
суспензия, а димните газове са
очистени 96%, каквито са евро-
пейските изисквания.

Т
ози течен гипс минава
през инсталация, в която
се обезводнява. Складира

се и пак по транспортна лента
отива към оградата на централа-
та, зад нея е заводът на Knauf, в
който се прави гипсокартон. 30%
от произвеждания гипс се прода-
ва на фабриката. Така се оформя
втори цикъл в кръговата иконо-
мика на централата.
Но да се върнем към турбината

и парата, която я завърта. След
като си е свършила работата, па-
рата попада в третата степен на
турбината, в която има конденза-
тор. Тя вече е с паднало наляга-
не. В него се вкарва студена вода
по тръби, така че тя няма физиче-
ски досег с вече отработилата па-
ра. Тя се охлажда, става на вода

и се връща в началото на цикъла.
Затова пък студената вода,

която я е охладила, се е нагоре-
щила, отнемайки температурата
на парата. Тази вода по една го-
ляма тръба се вдига по средата
на кулата и от високо се раз-
пръсква и слиза надолу. Като ми-
нава през много разпръсквател-
ни устройства, през голяма по-
върхност, се охлажда. Малки ко-
личества от нея излизат като па-
ра от кулите, но основното пада
надолу. 2600 тона вода на час
постъпват в кондензатора, за да
охлаждат парата. Цикълът е за-

творен, но тъй като има загуби
на вода, от язовир “Розов кладе-
нец”, където централата има по-
мпена станция, се транспортира
свежа студена вода и се добавя
към нея.

К
огато има пък излишък
на вода, например при
падане на мощността, из-

лишната се съхранява в буферно
езеро. Тецът има две пречиства-
телни станции - за промишлени
води и за битови.
Всичко това са мерки през го-

дините, с които централата пър-
ва на Балканите е покрила еко-

логичните изисквания.
Какво е постигнато:
● 20 пъти намаляване на еми-

сиите серен двуокис
● 10 пъти намаляване на еми-

сиите на прах
● Първа оросителна инстала-

ция на сгуроотвал в България
● Наполовина е намалена упо-

требата на прясна вода
● Намалено е наполовина зау-

стването на отпадъчни води
● Инсталацията за изсушаване

на гипсова суспензия гарантира
рециклиране на над 30% от
произведения гипс

При очистването на газове-
те, за да излезе пара, се от-
деля гипс, който се транспор-
тира до фабриката на Knauf,
която е до оградата. В нея се
произвежда гипсокартон.
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Защо блоковете на
теца в Медникарово

се управляват от
диспечери в София?

Б
локовете на ТЕЦ
“КонтурГлобал
Марица Изток 3”

в 90% от времето се
управляват не от кон-
тролната зала на цен-
тралата, а от Централ-
ното диспечерско упра-
вление, откъдето се ко-
мандва товарът на цяла-
та енергетика, казва
главният инженер на
централата Николай Ни-
колов.

Това още веднъж
доказва важността
на централата за
регулирането на
електроенергийната
система

Диспечерите не вдигат
телефона да разпореж-
дат на колегите си в
контролните зали на кой
блок да бъде увеличена
или намалена мощност-
та, а ги командват авто-

Тройно се заключва
съоръжение в
ремонт, за да
не стане беля

От двете контролни
зали - умът на централа-
та, се управляват турби-
ните, котлите, парогене-
ратори, всичко, което
работи. Следят се пара-
метрите. Командири са
ръководителите на ек-
плоатационните смени,
които ръководят около
60 човека и 12 часа от-
говарят за работата на
централата.

Делчо Тонев е от
тези “командири”,
със сериозен опит

в централата, обучава
новопостъпили. Той ни
обяснява нарядната сис-
тема и системата “ЛО-
ТО”, която е важна за
безопасността.
“В първите минути на

деня се запознавам със
ситуацията в централа-
та, какви проблеми има
и правим организация
как да ги отстраним. За

съоръжението, по което
ще се работи, се пише
наряд – какъв е видът
на работа, мерките за
обезопасяване, които да
се извършат”, казва той.
При системата “ЛОТО”
всеки елемент, който
може да се завърти, да
изпусне пара или по
който тече ток, освен че
е спрян, се заключва с
верижка и катинар. Пра-
ви се, за да не отиде ня-
кой, който не знае, че ще
се ремонтира, да го пипне
или отвори.
Ключът пък се слага в

сейф, който също се за-
ключва, а ключът за сей-
фа е в отговорника за ре-
монта. Когато всичко при-
ключи, се попълва наря-
дът, че работата е свър-
шена, и чак тогава се
отключва сейфът. В кон-
тролната зала има стена
с такива кутии, в които се
съхраняват ключовете.

матично от София. Ек-
стра за електроенергий-
ната система, защото са
малко централите, които
могат да вдигнат от ми-
нимум до максимум то-
вара на един блок ня-
колко пъти за час. На-
пример - потреблението
на ток нараства, хората
са се прибрали по домо-
вете си и през зимата
пускат отопление, готвят
и е нужно да се включи
допълнително мощност.
Особено важна е “Кон-
турГлобал”, когато зара-
ди авария ненадейно
спре някой блок в друга
централа и бързо трябва
да се реагира. Обикно-

вено това се прави с
водни централи, но тази
зима водата е лукс.
На дисплеи на опера-

торските станции на
първи блок графично е
изобразен целият про-
цес на работа в реално
време. Има един пра-
воъгълник, който свети в
зелено, това означава,
че тези 217 мегавата,
колкото беше товарът в
момента, са под упра-
влението на централни-
те диспечери на държа-
вата. Като угасне и ста-
не сив, управлението се
поема от операторите
на централата, те зада-
ват мощността.

От контрол-
ната зала
се следи и
управлява
работата на
блоковете.
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Сергей Бодуров, зам.-директор по ремонта:

Две години ни отне
да дигитализираме
всички чертежи,

заключени по шкафове
Зам.-директорът по ремонта Сер-

гей Бодуров е от 1993 г. в централа-
та. Помни и до днес как първият му
шеф е казал - не ме интересува как-
во си завършил, отиваш в мръсотия-
та. Благодарен му е, че е научил
много там, при машините, както каз-
ват на съоръжения-
та в блоковете.
При новите соб-

ственици всичко се
е променило, смята
той. В контролната
зала приборите са
били аналогови,
след модернизация-
та всичко е цифро-
во. Начинът на управление и на под-
дръжка на централата е коренно раз-
личен. Казва, че са минали през те-
жък период, но пък е дал добри ре-
зултати.
Мощността на централата вече е

908 мегавата, при 840 преди, а на
всеки инсталиран мегават се пада по
0,45 души. Това е критерий за персо-
нал на централа, валиден в целия
свят, обяснява Бодуров.
Тъй като Бодуров отговаря за под-

дръжката във всичките є функции –
аварийна, планова, превантивна, са
много важни чертежите на всеки
един елемент. А някога те стояли за-
ключени в шкафовете на началници-
те на цехове и само те имали достъп
до тях.

“Ако чертежите са при мен, никой
не може да ме изгони”, разкрива той
начина на мислене преди години.
Оказва се обаче, че манталитетът
може да се променя.
По време на и след рехабилитация-

та на централата дигитализирали
прибраната доку-
ментация, защото
при липсата на
един чертеж може
да се разглоби де-
тайлът, но какви
са изискванията
при сглобяването
му?
“От 2007 г. съм

на тази длъжност и първата ми рабо-
та беше всички тези шкафове да ги
отворя и да кача чертежите на едно
място. Отне ми 2 години тази доку-
ментация да се дигитализира. Сега
всеки наш инженер или техник с ед-
но кликване на мишката може да ви-
ди чертежа и изискванията. Неве-
роятно е, не можете да си предста-
вите какво богатство е. Сега имаме
невероятна техническа документа-
ция”, доволен е Бодуров.
Той спазва стриктно и друг непи-

сан закон при всеки ремонт - да се
прави анализ на причините за всяка
авария и какво да се оптимизира, за
да не се случи отново.
“В една дейност 70% е правилното

планиране”, убеден е Бодуров.

Сега с един клик
на мишката всеки
инженер и техник
има достъп до тях

Фейсбук в централата
14 ноември сутринта, екипът ни приближава цен-

тралата и един от първите ни събеседници е Милко
Тенев, ръководител на експлоатационна смяна.
Той е застъпил сутринта и споделя, че денят е за-
почнал в немонотонен дух. Още докато е пътувал
към централата от Стара Загора, се наложило да
се чуе с колегите си от нощната смяна във връзка
с кратко спиране на едно от съоръженията. Но
всъщност Тенев може да научи за ситуацията от
телефона си, без да звъни. Пак от него може ди-
станционно да следи важните параметри на цен-
тралата. Обяснява ни, че си имат тецаджийски
фейсбук - използват един от фирмените комуника-
ционни канали, подходящо наречен Тиймс (екипи),
където обменят информация както дежурните от
контролната зала, така и ръководителите на смя-
на.
Тенев например предпочита да снима и да из-

прати на операторите в контролната зала доказа-
телство как е
приключил да-
ден ремонт, от-
колкото да им
обяснява в раз-
говор. Разгово-
рите, разбира
се, са неизбеж-
ни, но се нала-
гат при по-важ-
ни случаи. За-
щото някое съ-
общение може
да бъде видяно
по-късно от нуж-
ното или пък да
не бъде разбра-
но.
Тенев обучава

млади колеги в
котелното, ше-
фът на смяна е
на 35 г. Казва,
че не може да
се движиш в
шумно или тъм-
но място и да
ровиш в телефо-
на си. На някол-
ко врати в цен-
тралата има
надписи: “Кон-
центрирай се”.
Милко Тенев е

от първата въл-
на млади момче-
та, дошли с ре-
хабилитацията
на централата.
Постъпил е през
2008 г., когато е
приключвала
модернизацията
на трети блок, участвал е в обновяването на че-
твъртия. “Това ми донесе плюсове, видях неща,
които не се виждат всеки ден. Като млад инженер
тогава най-тънкият момент е това, което сме учи-
ли, да го навържем с реалността, да го пипнем. И
най-вече да разберем как работи дадено съоръже-
ние, за да го управляваме по-добре. “Като му
знаем слабостите, ще бъдем по-добри оператори”,
казва той и изброява - постъпил е като оператор
на парогенератор, след това помощник-оператор
на енергиен блок, оператор, началник-смяна.
Брат му също работи в централата, той също е

ръководител на смяна, дори в една съседна цен-
трала му е бил началник.
Всяка смяна е съставена от различни звена, са-

мо в контролната зала са около 20 души. „Но кон-
тролна зала не може да съществува без никой от
останалите екипи, зависими са един от друг, зато-
ва е важно да сме екип”, казва Тенев.

Милко Те-
нев е ръ-

ководител
на ек-

сплоата-
ционна

смяна, за-
почнал е
от опера-

тор на па-
рогенера-

тор.
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“Пази ми гърба” пише
на сигналните жилетки
и това е принцип в
централата.

“Пази ми гърба”, пише
на сигналните жилетки, с
които са облечени някои
от служителите на цен-
тралата. Това е един от
основните принципи на
екипа на ТЕЦ “КонтурГло-
бал Марица Изток 3”.
“Когато видиш, че някой

може да пострада, трябва
да го спреш”, казва Нико-
лай Колев, който е шеф
на отдела за безопасност
и сигурност. Колев учас-
тва в корпоративния ко-
митет по здраве и безо-
пасност, както и в между-
народни одити на компа-
нията, например в Ниге-
рия, Сенегал, Того,
Руанда, както и в Румъ-
ния, Италия, Словакия,
Чехия. Допринесъл е и за
спазване на правилата за
безопасност при успеш-
ната модернизация на ве-
троенергиен парк в Авс-
трия.
Занимавам се с охрана-

та на труда в електроцен-
тралата, казва Колев.
Обяснява, че тя е страте-
гически обект и подлежи
на контрол от ДАНС. В
нея не може да влиза
осъден човек или такъв,
за когото има наказател-
но дело. Всички служите-
ли, както и хората от фир-
мите, които са им подиз-
пълнители, минават през
психопреглед.

В централата
не може да
попадне
употребил
алкохол
човек,

няма значение
дали е служи-
тел, или просто
посетител.
Преди да се
премине през
въртележката
на входа, се
минава през
дрегер. Съща-
та е процеду-
рата и на изхо-
да, за да е ясно дали въ-
тре не е употребяван ал-
кохол.
Централата отчита 11

млн. човекочаса без ин-
циденти. Този индекс оз-
начава, че толкова работ-
ни часа не са загубени
заради отсъствия на ра-
ботници и служители по-
ради инциденти. Послед-
ният случай е бил през
2014 г.
“Това число в сравне-

ние с други централи, а и
в индустриалната практи-
ка е голямо”, уточнява
Колев.
Късмет ли е, питаме,

при 6-има инспектори по

лата, се подписват дого-
вори за здраве и безо-
пасност. Част от тях е
обстоен протокол, в кой-
то са вписани наруше-
нията, за които се пола-
гат наказания. Работни-
ците на фирмите не мо-
же да бъдат глобявани,
санкционира се юриди-
ческото лице. Но пък на-
рушителите може да бъ-
дат отстранявани за
определен брой дни.

При нарушения се
“вдига” жълт или
червен картон
Когато има първо нару-

шение, външният работ-
ник влиза в регистъра на
отдела. При повторна изя-
ва се издава жълт картон,
който е отстраняване от
работа за 5 дни с усло-
вието, че в рамките на 6
месеца съответният слу-
жител няма право на из-
дънка. При трето наруше-
ние освен отстраняване
на извършителя се глобя-
ва и фирмата. Няма толе-
рантност към алкохол,
наркотици, кражби, агре-
сивно поведение – от-
страняването е завинаги.
Колев дава пример кога

се издава жълт картон:
примерно при работа без
предпазни очила, пред-
пазно облекло. Червен се
присъжда при работа със
съоръжение, което не е
минало технически пре-
глед, при неправилно под-
реждане на товар, внася-
не на алкохол, неправо-
мерно изхвърляне на
опасни отпадъци.
За работниците в цен-

тралата правилата са съ-
щите, само че с тях се
действа по Кодекса на
труда. Пише се рапорт,
иска се писмено обясне-
ние, налагат се забележ-
ка и предупреждение за
уволнение, до което се
стига само в редки слу-
чаи.

“Пази ми гърба”,
или как се постигат
11 млн. човекочаса

без инциденти
Централата е стратегически
обект и подлежи на контрол от
ДАНС. В нея не може да влиза
осъден или такъв, за когото
има наказателно дело

вен всичките ни камери
на стратегически места,
които наблюдаваме”.
За онези работници,

които са дали добри пре-
поръки за повишаване на
безопасността, има награ-
ди – ваучери за пазарува-
не в търговски вериги. По-
лучават ги по време на
правените два пъти в го-
дината дни на безопас-
ността. Тогава

се провеждат
аварийни
тренировки,
имитират се
спасителни
операции,

гасят се пожари.
С фирмите подизпълни-

тели, които работят на
територията на центра-

пекции по безопасност в
годината и 30% от сред-
номесечния състав заед-
но с подизпълнителите да
се ангажират с тях. Това
е една от корпоративните
ни цели”, заявява шефът
на безопасността.
На въпроса дали служи-

телите са компетентни,
отговорът е: “Обучени са,
отиват, инспектират, виж-
дат нещо и докладват”.
Оттам нататък ние от от-
дела сме тези, които пре-
ценяват това нещо дали е
за наказание, разяснява
шефът на безопасността.

Всъщност
компетентността
е заложена по
презумпция

- щом работиш в централа-
та, трябва да си компе-
тентен по безопасност.
Задължение е всеки да
има квалификация по два
от правилниците за безо-
пасна работа в електри-
чески централи, казва Ко-
лев и добавя: “В началото
на годината изпращаме
график на началниците на
експлоатацията и ремон-
та. Това много помага, ос-

безопасност.
Не е до късмет, защото

всички от екипите по ек-
сплоатацията и ремонта
правят инспекции. Задъл-
жението се отнася и за
външните фирми, които
работят в централата.
Всички те имат годишен
график за инспекции за
безопасност. Правят се
регулярни проверки и ре-
зултатите се докладват в
електронната система.
“Целта ни е 3557 инс-

Николай Колев,
шеф на отдела за
безопасност и си-
гурност в теца

При влизане в централата задължително има
проверка за употреба на алкохол.

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА
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ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Три дами държат връзката с екипа
и с външния свят, но и знаят къде
е всеки лев за социални проекти

Таня Дикова е в не-
прекъсната връзка с
околния свят. Освен
че е личен асистент

на изпълнителния ди-
ректор, тя се грижи и

за корпоративните
комуникации - профе-
сионално работи по
установяването и
поддържането на

връзките с
обществеността.

Надя Синигерска-Бохо-
рова, мениджър Корпора-
тивно социална отговор-
ност и Устойчиво разви-
тие. Управлява портфо-
лиото социални проекти,
като се грижи стотиците
хиляди левове инвести-
ции на компанията да са
ефективно вложени в по-
лза на общността и да
отговарят на високите
корпоративни критерии.

Работата по социални-
те проекти и ежедневно-
то общуване с всички за-

интересовани страни,
както и цялостната вътре-

шна комуникация към
служителите на компа-
нията са в центъра на

вниманието и на експер-
та Комуникации и Корпо-

ративна социална
отговорност

Невена Димитрова.

450 души
работят в теца,

сред тях и
много млади

450 са работещите в електроцентралата, като повечето пътуват от вкъ-
щи по един час със служебните автобуси. Освен от най-близкото Гълъбо-
во има работници от областите Хасково, Стара Загора, Ямбол, или от
общо над 40 различни общини. Непряката заетост, която създава елек-
троцентралата сред фирмите доставчици и подизпълнителите, предимно
от област Стара Загора, е на повече от 4000 души.
Някои от тях са потомствени енергетици. Впечатляващо е, че доста

млади хора са избрали да работят в “КонтурГлобал Марица Изток 3”.

29-годишният
Петър избира

централата пред
швейцарска фирма

П
етър Тонев е на 29 г. и от 3 години е
в централата. Завършил е машино-
строене и уредостроене, първата му

работа е за швейцарска фирма, която се е
установила в Пловдив, а след нея е проекти-
рал машини в “Неохим”, Димитровград.
Решил да мине от другата страна на проек-

тирането, не да гледа съоръжения на хартия,

а на живо. Сега е в ремонтния сек-
тор на централата и учи магистрату-
ра по топлотехника.
Син е на началника на смяна Дел-

чо Тонев, но определя като чисто
съвпадение факта, че баща му рабо-
ти в теца. Просто е избрал следва-
щото по-голямо предприятие, в кое-
то да се развива.
Нямам никаква заслуга синът ми

да е в централата, противно на очак-
ванията, казва и баща му. Той пред-

почитал Петър да си остане на старата служ-
ба, но синът му сам взел решение и се отзо-
вал на обява в сайта. “Не съм му се противо-
поставял”, казва Тонев-старши.
Според Петър ремонтът е всекидневно пре-

дизвикателство: “Едва ли мои колеги, с които
съм завършил, са виждали нещата, с които се
сблъсквам всеки ден”.

Валентина е на 28 г.,
взема проби на въглища

женерно. Кандидатствала само в
технически университети, приели я
навсякъде, но записала “Топло- и
ядрена енергетика” в Техническия
университет в София. Да поеме по
този път я подтикнали родителите
є, които вече са пенсионери и жи-
веят в Стара Загора. Но 35 години
от живота им е минал в централа-
та. Баща є е бил дежурен инже-
нер, а майка є - пробовземач като
нея.
Докато учи “Топло- и ядрена

енергетика”, от 100 души в потока
в края на четвъртата година оста-
нали 10. “Трудно ми беше, но го
предпочетох, казах си, че е по-до-
бре да уча математика и схеми, от-
колкото счетоводство”.
Професията на пробовземач

приема като основен старт, от кой-
то може да продължи да се разви-
ва. Живее в Стара Загора, мъжът є
е военнослужещ, има син на 10 г.

Валентина Бояджиева е на 28
години и прекарва по-голямата
част от времето си в рудник
“Трояново 3”. Професията є е про-
бовземач на въглища в централа-
та - контролира процеса на до-
ставка на въглища, калоричността
на въглищата трябва да е 1400-
1700 килокалории на килограм и
тя следи за нея, изследва се и ся-
рата. При отклонения се уведомя-
ват дежурните, а те се свързват с
рудника, за да подобрят въглища-
та.
Взетата проба се приготвя, въ-

глищата се стриват, мелят, сушат
и се дават за изследване в лабо-

раторията на централата, за да се
провери дали отговарят на дого-
вора. Другата отива в рудника.
В лабораторията се изследват

още варовиците, които са вкарват
в сероочистката и след химическо-
то взаимодействие със серния
диоксид се получава гипс. Под ла-
бораторен контрол са още гипсова-
та субстанция, която излиза от се-
роочистката, маслата и водите,
казва лаборантката Елена Георгие-
ва. Бояджиева е завършила средно
образование в търговската гимна-
зия в Стара Загора, но разбрала,
че икономиката не е за нея. Пред-
почела точните науки, всичко ин-

9 “24 ЧАСА”, ПОНЕДЕЛНИК, 25 НОЕМВРИ 2019 г.



“24 ЧАСА”, ПОНЕДЕЛНИК, 25 НОЕМВРИ 2019 г. 10



11 “24 ЧАСА”, ПОНЕДЕЛНИК, 25 НОЕМВРИ 2019 г.



Г
- н Ненов, каква част от електрое-
нергията, която стига до контактите в
домовете, е на “КонтурГлобал Мари-

ца Изток 3”?
- Средногодишно 10% от производството на

електроенергия е от “КонтурГлобал Марица
Изток 3”, а за първите 10 месеца на 2019 г.
11% от потребената в България електроенер-
гия е произведена от електроцентралата. Тя е
от ключово значение не само заради количе-
ството произведена електроенергия, а и за то-
ва кога се произвежда. Мощностите могат да
се увеличават и намаляват в зависимост от
нуждите на електроенергийната система.
- Когато на системата є трябва ток, “Кон-

турГлобал” може да реагира и да є осигури
нужното количество, тоест да балансира?
- Точно така. Това е важно при увеличава-

щия се дял на възобновяеми източници.
- Не знаем кога ще се скрие слънцето или

кога ще има вятър, нали?
- По тази причина е много важно в система-

та да има такива мощности, които да могат да
се регулират - да увеличават или намаляват
товара. Затова централите като “КонтурГлобал
Марица Изток 3” са важни за стабилната рабо-
та на енергийната система. Предоставяме ус-
луги по първично и вторично регулиране, кои-
то са полезни за управлението на електрое-
нергийната система.
- Обяснете - първичното регулиране е

предоставяне на мощности на енергийната
система при необходимост, а вторичното е,
когато има промяна в потреблението, да
увеличите или намалите производството
си.
- В България основната базова мощност е

атомната електроцентрала “Козлодуй”. Тя ра-
боти в базов режим и поддържа товар около
2100 мегавата. Термичните централи се из-
ползват както за работа в базов режим, така и
за регулиране. Те участват в пиковия товар,
който е сутрин и вечер. “КонтурГлобал Марица
Изток 3” дава 10% от електроенергията и е от
основните централи, с които се регулира енер-
гийната система на България. Предоставяме
резерв за първично регулиране, който се акти-
вира при необходимост, за стабилната работа
на електроенергийната система. Освен това

в рамките на един час товарът на
един блок може да се промени от
минимален на максимален

в зависимост от потребностите, което е изклю-
чително ценно за електроенергийната систе-
ма.
- За колко време един блок може да

вдигне мощността?
- Всеки един от четирите енергоблока може

да променя товара си с 3 мегавата за минута.
С 12 мегавата в минута цялата централа може
да променя товара си и тези възможности на
централата постоянно се използват от Елек-
троенергийния системен оператор за управле-
нието на системата.
- Ръководите въглищна централа, която е

на над 40 г. и която, както се казва в сре-
дите на енергетиката, прави ток от кал. Би
трябвало да е замърсяващо, а не е. Това се
постига, ако не с пари, то с много пари, на-
ли?
- Първият блок на “КонтурГлобал Марица Из-

ток 3” е пуснат в работа през 1978 г. До 1981
г. са пуснати в работа и останалите 3 блока.
Подмладихме електроцентралата през 2003-
2009 г. с много мащабна рехабилитация. Дей-
ствително става с много пари. Българските
лигнитни въглища се отличават с ниска кало-
ричност и с високо съдържание на пепел и ся-
ра.
- Някои като че се обиждат, като се гово-

ри за качеството на въглищата, но то е та-
кова, каквото е.
- По-скоро е въпрос на гордост, че можем от

такъв тип гориво да произвеждаме електрое-
нергия и това да е екологично. Наличието на
запаси от лигнитни въглища поне за следва-
щите 50 г. е голямо национално богатство. То-
ва са над 1 млрд. тона запаси, които са дока-
зани и могат да бъдат добивани по икономиче-
ски целесъобразен начин. Предизвикателство-
то е те да бъдат използвани с минимално въз-
действие върху околната среда. По тази
причина се е наложило в последните 20 годи-

Красимир Ненов, изпълнителен директор:
Теменужка Петкова, до 31 юни 2025 г. Какво
следва после?
- Ако се случи чудо и успеем да заявим ме-

ханизъм за капацитет до 2030 г., ще разчитаме
на него и централите да работят поне дотогава.
Той не противоречи на либерализирания пазар,
а е временно средство, което позволява на
централите да участват в него, но и да се из-
пълнят други мероприятия, които да им позвол-
ят съществуване и без механизъм за капацитет.
Ако е до 2025 г., няма да има риск за енергий-
ната система дотогава. А след това, ако паза-
рът ще разчита на тези мощности, то той тряб-
ва да работи по начин, който да позволи на
централите да покриват разходите си. Обще-
ството плаща по един или друг начин цената,
която да покрие разходите.
- Каква е средната работна заплата в цен-

тралата?
- Възнаграждението е близо 2,5 пъти над

средното за страната предвид високите изиск-
вания и отговорности.

Заетите в централата са
близо 500, но има още поне
4000 човека, които са пряко
ангажирани с работата є,

а общо за комплекса са над 20 000. По анали-
зи на синдикатите към 120 000 души си осигу-
ряват хляба с дейности, свързани с комплекса
“Марица-изток”. Има около 60 общини, от които
всеки ден пътуват хора - Раднево, Нова Загора,
Стара Загора, Ямбол, Димитровград, Хасково.
Но по-важното е, че от работата на комплекса
зависи икономиката на страната. В момента не
сме зависими от курса на долара или цените
на горивата на международните пазари, това е
актив, който е национално богатство. Засега
няма реална алтернатива.
- Отчетохте наскоро 9 млн. човекочаса

безопасна работа? Какъв индикатор е това?
- Вече са 11 млн. Те са в резултат на пореди-

ца от мерки, насочени към намаляване на ри-
сковете, свързани с работното място, обучения,
ползване на лични предпазни средства, инве-
стиции. Целта е, който е дошъл на работа, да
се прибере у дома здрав. Това е нещо, което
за нас е приоритет. Като всяко голямо промиш-
лено предприятие има рискове, но хората са
обучени да спазват правилата, да отчитат пред-
варително рисковете, за да не се допусне инци-
дент.
- Как сте с кадрите, има ли недостиг?
- Персоналът ни е много добре подготвен, го-

ляма част от него са хора с висше образова-
ние. Работим активно с университетите. С Тех-
ническия университет – София, имаме програ-
ма в Стара Загора хора с друго образование
да могат да получат магистратура по топлое-
нергетика. Имаме стажантски програми с уни-
верситетите, активно привличаме млади хора.
Сътрудничим от години с професионалната гим-
назия в Гълъбово.
- А какво правите за местните общности?
- Имаме чудесни инициативи с местната общ-

ност, някои от които продължават повече от 15
г., като например с центъра за спасяване на
диви животни в Стара Загора. С жителите на
община Гълъбово заедно избираме проекти и
те остават - детски градини, спортна зала, коя-
то е достъпна за хора с увреждания. Пета годи-
на подпомагаме провеждането на състезания
за хора с увреждания, в които над 100 човека
на възраст от 14 до 70 г. от цялата страна ак-
тивно се състезават и общуват. Помагаме за
запазването на местните фолклорни традиции.
В Професионалната гимназия по енергетика

и електротехника в Гълъбово вече трета година
съвместно с програмата “Фулбрайт” осигурява-
ме за младите хора модерно обучение по ан-
глийски език с помощник-учител, който е носи-
тел на езика и развива комуникативните компе-
тенции на учениците. В регионалната библиоте-
ка “Захарий Княжески” в Стара Загора създа-
дохме съвременна тийнзона, или зала за
тийнейджъри – модерно обзаведено място за
срещи и работа на младите хора с достъпен
интернет, книги, игри и богата програма съби-
тия. Неотдавна “КонтурГлобал Марица Изток 3”
получи най-престижната награда за корпора-
тивна социална отговорност на компаниите за
2018 г., присъждана ежегодно от Българския
дарителски форум. Компанията ни беше отли-
чена сред множество изявени компании с ма-
щабни програми за социални инвестиции, реа-
лизирайки за една година дарения на обща
стойност над 800 хиляди лева.

Грижим се да има
електроенергия

Централата
произвежда ток според
нуждите на системата

чалния заем при по-добри условия, което по-
зволява да се изпълни в по-пълен обем нео-
бходимата инвестиция. Оказва се, че центра-
лата се нуждае от по-мащабна модернизация
и от повече вложения. И това става възможно,
без да се променя цената на електроенергия-
та.
- Колко излиза инвестицията?
- 1,4 млрд. лева, като включва и вложенията

след приключване на рехабилитацията. Първо-
начално за очистването на серния диоксид е
имало по-ниска степен на очистване - 92%, но
този процент се увеличава на 94, а през 2016
г. - на 96%.
- Вие като че сте с една крачка пред

европейските екоизисквания?
- Това, което правим, е, че отчитаме какви

са новите норми, които трябва да се достигнат,
планираме инвестицията и когато екоизисква-
нията влязат в сила, сме в пълно съответствие.
Така сме направили и с азотните окиси и сер-
ния диоксид.
- А с фините прахови частици каква е си-

туацията?
- Праховите частици са далеч под нормата,

при праг от 50 милиграма на кубически метър
те са много по-ниски и това става благодаре-
ние на високата степен на очистването им в
електрофилтрите и улавянето им в сероочист-
ките. При изгарянето на лигнитни въглища при
прилагането на всички тези мерки това, което
излиза, са емисии в пълно съответствие с нор-
мите.

Това, което виждаме, че излиза
от комините, е водна пара

- Как се озова “КонтурГлобал” в българ-
ската енергетика?
- След приключване на рехабилитацията

през 2009 г. през следващите години инвести-
ционните намерения на “Енел” се променят, тя
се освобождава от част от активите си по све-
та. И “КонтурГлобал”, която е млада компания,
основана през 2005 г. и е в процес на растеж,
повярва, че инвестицията в централата е при-
влекателна. Тя вижда модернизирана и важна
за електроенергийната система на България
ТЕЦ, устойчива е от гледна точка на факта, че
произвежда енергия от местна суровина, има
подходящо място в системата, икономическата
ситуация е привлекателна. Взема решение
през 2011 г. да придобие целия дял на “Енел”
от 73%. И от момента на придобиването є до-
сега, повече от 8 г., полага усилия за прилага-
не на добри управленски практики - като безо-
пасни и здравословни условия на труд, еколо-
гично съответствие, ефективност, което е нор-
мална практика за такъв инвеститор, който
управлява централи по целия свят. Компанията
има централи на няколко континента, портфей-
лът є е балансиран между възобновяеми източ-
ници и конвенционални централи. “КонтурГло-
бал Марица Изток 3” е от ключовите централи
на компанията в частта конвенционална енер-
гетика и тя продължава да инвестира в надеж-
дната є работа и в управлението предвид бъде-
щия є живот в условия на либерализиран па-
зар. Изключително важно е да сме подходящо
позиционирани от гледна точка на ефективност,
гъвкавост, надеждност.
- За повечето хора “КонтурГлобал Марица

Изток 3” е една от двете американски цен-
трали, за които бизнесът и домакинствата
плащат добавка за кафява енергия в цената
на тока по дългосрочните договори, което
не е приятно. Какво ще им кажете?
- Такъв тип инвестиционни проекти като

строителство на нова електроцентрала или ма-
щабна рехабилитация и модернизация се из-

ключително капиталоемки. За целта е необхо-
димо привличане на средства от международни
финансови институции и акционерен капитал, и
това е направено при благоприятни условия за
финансиране, при това без държавна гаранция.
- Да, но пък има договор за дългосрочно

изкупуване. Добре сте се справили.
- Откъм разпределение на риск и отговорно-

сти ли? През времето са поемани и се управля-
ват различни рискове както свързани с модер-
низацията, така и финансови, и оперативни.
Ние нямаме гарантирана печалба по този дого-
вор, имаме фиксирана цена за разполагаемата
мощност. И в нейните рамки управляваме
ефективно своите разходи, за да осигурим на-
деждната работа на централата.
- Да кажем, НЕК плаща инвестицията ви

през цената за разполагаемост. Това не
прилича ли на механизъм за капацитет, кой-
то сега е жизненоважен, за да оцелеят въ-
глищните централи? (Въведен е в 17 държа-
ви в ЕС и включва плащания към централи,
за да са на разположение, така се покриват
разходи на важни за системата мощности,
средствата за които не могат да бъдат наба-
вени от пазара - б.р.)
- Точно така. Механизмите за капацитет са

актуална тема, за да не се самозатворят въ-
глищните централи. Те са изход при липсващи-
те пари на пазара на електроенергия, при си-
туация, че важни производствени мощности не
могат да съществуват в условията на един не-
доразвит или недобре функциониращ пазар. В
електроенергетиката има много интервенции на
база на различни политики и решения. Обще-
ството преценява какви да са те. Например,
схемата за търговията с емисии парникови га-
зове стимулира инвестиции във възобновяеми
източници, а високите цени на квотите за въ-
глеродни емисии целят да се ограничи и да се
оскъпи производството от производители, които
са големи емитенти на въглероден диоксид. Но
пък някои от тях са важни за самото съществу-
ване на електроенергийната система, а оттам и
за икономиката. Освен политики, които се вод-
ят на европейско ниво, в България все още има
изкривявания на пазара. Това най-лесно се
вижда от състоянието на ТЕЦ “Марица-изток 2”.
Работейки на пазар, който се нуждае от допъл-
нителни реформи, централата не е в състояние
да си покрива постоянните разходи и е застра-
шена от спиране. Но на всички е ясно, че елек-
троенергийната система има нужда от нея, за-
щото не може да се обвърже мощностният и
енергиен баланс на страната. Не можем да си
позволим ТЕЦ “Марица-изток 2” да затвори, тъй
като това ще бъде изключително вредно не са-
мо от социална гледна точка, но и от икономи-
ческа и за националната сигурност. Така че ще
се наложи да плащаме достатъчно, за да про-
дължи да работи. В същото положение би била
която и да е друга централа с подобна техноло-
гия, която е без договор за изкупуване и в от-
съствието на действащ механизъм за капаци-
тет.
- Но вие имате дългосрочни договори и

това ви предпазва.
- Дългосрочните договори са пример за един

от видовете механизми за капацитет. В момен-
та, в който те не действат или няма такъв ме-
ханизъм за капацитет и пазарът към този мо-
мент не функционира достатъчно добре, тези
централи биха имали съдбата на ТЕЦ “Мари-
ца-изток 2”.

Затова е необходимо да се внедри
механизъм за капацитет, който да
е прозрачен, недискриминационен,

да отговаря на изискванията на ЕС и на обще-

ни да бъдат предприети сериозни усилия в та-
зи посока. В “КонтурГлобал Марица Изток 3” в
периода 2003 - 2009 г. е осъществена мащаб-
на рехабилитация на съществуващите съоръ-
жения и изграждане на нови сероочистващи
инсталации, което ни прави първата централа
на Балканите, която е достигнала пълно съот-
ветствие с екологичните изисквания на Евро-
пейския съюз. А през 2012 - 2015 г. са напра-
вени нови инвестиции, за да може след 2016
г., когато влизат в сила нови изисквания за
емисиите на азотни окиси и по-висока степен
за очистване на серен диоксид, да сме в съот-
ветствие с тях. В крайна сметка се очистват
над 96% от серния диоксид, който се отделя
при изгарянето на въглищата, и азотните оки-
си са под 200 милиграма на куб. м, което е в
пълно съответствие с нормите.
- И така може да работи колко време?
- В проекта на интегрирания план “Климат

енергетика” е отчетено, че българските въ-
глищни централи произвеждат 48% от елек-
троенергията и са гарант за енергийната си-
гурност на България и конкурентоспособността
на българската икономика. Производството от
местни въглища допринася за енергийната и
националната сигурност на страната. По тази
причина те са ключови за електроенергийната
система до 2030 г. с хоризонт 2050 г. Тепърва
предстои да се одобри енергийната стратегия,
в която също очакваме, че ще намери подхо-
дящо отражение ролята на комплекса “Мари-
ца-изток”. Това са електроцентралите, които
отговарят в пълен обем на екологичните из-
исквания, а от гледна точка на надеждност и
маневреност са нужни на електроенергийната
система.
- Казвате, че рехабилитацията на центра-

лата е първата частна инвестиция в енерге-
тиката ни. Кой реши да вложи пари в нея?
- Международен инвеститор. В началото на

1997 г., когато България излиза от една много
тежка икономическа криза, първоначално аме-
риканската компания “Ентърджи” разглежда
възможността да инвестира в българската
енергетика. Намерението е да бъдат постигна-
ти екологични показатели, които да отговарят
на изискванията на ЕС. По това време влиза-
нето в ЕС е възможна бъдеща перспектива.
Когато през 2001 г. е сключен договорът за
изкупуване на електроенергията от централа-
та, той прави възможно осъществяването на
инвестицията, без да се ангажира държавна
гаранция. И то в момент, в който е трудно за
държавата да привлича инвестиции или да га-
рантира голямо вложение. Така структурира-
ното проектно финансиране е позволило на
международни финансови институции, включи-
телно Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР) и консорциум от водещи
международни институции, да се ангажират с
осигуряване на финансирането.
- Кои са банките?
- Първоначалното финансиране е с участие-

то на ЕБВР заедно с партньорите в синдики-
ран заем - “Сосиете Женерал”, “Медиокреди-
то”, “Креди Агрикол”, Черноморска банка за
търговия и развитие. Освен тях за първи път
български банки предоставят дългосрочно фи-
нансиране за инвестиционен проект. Това са
Булбанк, ОББ, “Биохим” и Експрес банк. През
2006 г. се прави рефинансиране на първона-

ствения интерес. В интерес на всички е да има
електроенергия на достъпна цена. Това се по-
стига, когато има достатъчно мощности, които
са икономически жизнеспособни. Механизмите
за капацитет са средството, което дава въз-
можност да работят надеждно ключовите за
системата мощности дотогава, докогато паза-
рът не заработи пълноценно.
- Казвате, че последната вноска по креди-

тите е, когато изтича дългосрочният дого-
вор за изкупуване на електроенергията от
НЕК. От няколко години битува тезата, че
централата е изплатила инвестициите. Защо
се получава това разминаване? Правител-
ството възложи на министрите Владислав
Горанов и Теменужка Петкова и на вицепре-
миера Томислав Дончев да започнат дого-
вори за прекратяване. Водите ли ги?
- Остатъкът по кредитите към момента е око-

ло 120 млн. евро, а последната вноска е дъл-
жима няколко месеца преди изтичане на дого-
вора, през лятото на 2023 г. През годините ви-
наги сме имали много конструктивен диалог с
НЕК, която е страна по нашия договор и акцио-
нер в дружеството. Имаме открит диалог и с
правителството. Показали сме, че сме гъвкави.
Преди 3 г. намалихме цената за разполагае-
мост с 15%, което доведе до над 40 млн. лв.
икономия за българските потребители на годи-
шна база, отрази се на сметките им. Ако се на-
лага да бъдат внасяни каквито и да било про-
мени в регулаторната рамка, то очакваме да
бъдат направени по устойчив начин, като се от-
читат интересите на обществото, на инвестито-
рите, на всички заинтересовани страни. Чухме
от министъра на енергетиката, че има вижда-
ния за внедряване на механизми за капацитет,
тъй като е поставена под риск сигурността на
електроснабдяването. А механизмът е подобен
на договорите.
- Казахте риск за сигурността на електрос-

набдяването. Какво ще стане, ако спрат
“Мариците”?
- Никой не гледа сериозно на сценарий, в

който централите в комплекса “Марица-изток”
не работят. Това е недопустимо, те произвеж-
дат не просто електроенергия, която е 45% от

общото производство, през зимата този про-
цент достига 60%, те са много важни за упра-
влението на системата, защото произвеждат
енергия, когато никой друг не може. Най-ярки-
ят пример беше през януари 2017 г., когато
всички централи работеха на пълна мощност и
въпреки това не достигаше електроенергията
за вътрешния пазар, спряха износа. Българска-
та страна поиска аварийна помощ от съседните
оператори, но нямаше кой да я достави. Когато
беше студено в България, беше студено и в съ-
седните страни. По тази причина да се предпо-
лага, че електроенергийната система може да
работи без която и да е централа в Източнома-
ришкия басейн, е сценарий, който не би тряб-
вало да бъде разглеждан изобщо.
- Българската енергетика е мислена така,

че да има микс от електроенергия, която да
осигури независимостта є от външни до-
ставки - въглищна, ядрена, водна, сега и от
фотоволтаици и вятърни паркове. С послед-
ните екоизисквания какви са вариантите да
оживее въглищната енергетика?
- Българската електроенергийна система е

изключително добре балансирана. Има произ-
водства със сравнително ниски разходи и неви-
соки емисии въглероден диоксид. Страната
стои добре на картата на Европа. Ето, да по-
гледнем в реално време в момента (8 ноември,
12 ч) какви са въглеродните емисии в различ-
ните страни. В България са 375 грама на кило-
ватчас, в Полша - 704 грама, в Германия - 461,
Холандия - 571. Без въглищните централи ра-
ботата на системата е невъзможна. И държава-
та ще направи необходимото да ги защити. То-
ва го има в интегрирания план за климат и
енергетика, в 10-годишния план на ЕСО, във
всички публични изказвания на министъра на
енергетиката, във всички изказвания на пред-
ставители на правителството при посещения в
Стара Загора и мисля, че няма разминаване по
този въпрос сред ключовите лица, които имат
отношение към управлението на тези процеси.
- Дори договорите да не бъдат прекратени,

то вашият е до 2024 г., след 4 години. Дори
да има механизъм за капацитет, то той ще
действа, казва министърът на енергетиката
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И малки, и големи параолимпийци
се включиха в петото издание на

игрите за хора с увреждания. Състе-
заваха се в 8 дисциплини.

Централата
като

съвестен
гражданин

нин в отношенията си с местната
общност и прави неща, които оста-
ват, или пък създава предпоставки
да се променят съдби към по-добро.
Изпълнителният директор на ком-

панията Красимир Ненов ни разказа,
че е бил впечатлен как децата от Гъ-
лъбово се струпват в часовете по ан-
глийски, които води помощник-учи-
тел по програма “Фулбрайт” в профе-
сионалната гимназия в Гълъбово, и
какви успехи са постигнали. Ненов
ни показва от телефона си и новина-
та за златния медал от параолимпий-
ските игри на Християн Стоянов, кой-
то бе почетен гост на петите спортни
игри за хора с увреждания. Те се
провеждат в Гълъбово по инициатива
на компанията. Християн е габровец,
но в Гълъбово го приемат като тяхно
момче.
И не е въпросът, че централата е

вложила 8 млн. лв. за 10 г. в общи-
ните, от които са нейните работници,
а в какво и как съдейства на местна-
та общност.
През последните 6 г. “КонтурГлобал

Марица Изток 3” е изпълнила и преда-
ла на общността в Гълъбово над 15
проекта - обновяване на детски гради-
ни, спортни центрове и администра-
тивни сгради и изграждане на пло-
щадки за игра в Гълъбово и околните
населени места. Повечето от проекти-
те се избират заедно с общината.

Компанията прави за
местната общност
неща, които остават

К
ато термин корпоративната
социална отговорност сигур-
но стои добре в отчети, във

формуляри за проекти и друг доку-
ментооборот. Но едва ли пленява хо-
рата, за които е предназначена. За-
това някой от “КонтурГлобал Марица
Изток 3”, усещайки бюрократичния
вкус на тази фраза, е наложил теза-
та за централата като съвестен
гражданин.
Да, централата е съвестен гражда-

Спортни игри за
хора с увреждания

Над 110 души от 21
отбора се състезаваха
на 24 април в петите
спортни игри за хора с
увреждания в Гълъбово.
Съревнованието бе в 8
дисциплини, сред които
боулинг, дартс, баскет-
бол, дърпане на въже и
състезание с инвалидни
колички.
Игрите се организират

от общинската организа-
ция на хората с увреж-
дания в града със съдей-
ствието на община Гълъ-
бово. Още от първото му издание
през 2013 г. състезанието се провеж-
да с изключителната подкрепа на
ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”.
Илия Лалов, председател на Бъл-

гарската параолимпийска асоциация,
и шампионите параолимпийци Хри-
стиян Стоянов, Георги Киряков и
Иванка Колева дадоха старт на игри-
те тази пролет заедно с представите-
лите на “КонтурГлобал Марица Изток
3” и община Гълъбово.
Включилите се в състезанието 21

отбора бяха от организации на Съю-
за на инвалидите от цялата страна -
Разград, Велико Търново, Кърджали,

Смолян, Пловдив, Балчик, Мездра,
Пазарджик, Сливен, Стара Загора,
Чирпан, Николаево, Гурково, Казан-
лък, Раднево, Обручище, Главан, Га-
барево, с. Давидково, Гълъбово.
Петото издание на игрите за хора с

увреждания се проведе в спортна за-
ла “Енергетик” , която е напълно обо-
рудвана да посреща нуждите на
участниците. Залата беше изцяло об-
новена от “КонтурГлобал Марица Из-
ток 3” през 2016 г. като част от спо-
разумението за корпоративна со-
циална отговорност между компания-
та и община Гълъбово. (Виж още за
залата на 17-а стр.)

За четвърта годи-
на в професионална-
та гимназия в Гълъ-
бово работи помощ-
ник-учител по ан-
глийски език, чиято
основна задача е да
подобри езиковите
умения на децата.
Но с подход, при
който ученикът е в
центъра на процеса.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е първата компания у нас,

която подкрепя програмата за помощник-учител на “Фул-
брайт”, като началото на тази успешна инициатива е през
2016 г.
Няколко са акцентите, върху които е съсредоточена про-

грамата за помощник-учител по английски. Това всъщност
са и основните проблеми в по-малките общности в България
освен ниското ниво на владеене на английски език - апатия,
пасивност, ниско самочувствие и липса на увереност, че жи-
вотът може да стане по-добър с целенасочени усилия. Мето-
дите на помощник-учителя развиват ключови умения за пу-
блично говорене, критическо мислене, самоувереност,
проактивност и работа в екип. Извън класната стая той
предлага на децата извънкласни занимания и така им осигу-
рява забавна и неформална среда, в която да продължат да
използват своя английски.

Ето резултатите за първите 3 години на проекта:
● средният успех по английски език се е увеличил с 11%
● отсъствията от учебни часове са намалели с 40%
● двойките по английски са с 63% по-малко.

Помощник-учител
по английски дава

самоувереност
на децата
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Служители даряват
от заплатата

А
втоматизираното даряване чрез платежната ведо-
мост е лесен начин служителите на “КонтурГлобал”
да даряват месечно малка сума директно от заплата-

та си. Дейността се управлява от фондация BCause.
Служителите доброволно даряват от възнаграждението си

определена от самите тях сума за една или повече от 5 сво-
бодно избрани каузи:
● Стипендии за деца, лишени от родителска грижа по

програма “Готови за успех” на фондация BCause за продъл-
жаване на средното или висше образование. Предоставяне-
то на малки стипендии на онези с най-добри резултати от
изпитите им помага да продължат образованието.
● Превенция и справяне с насилието - подкрепа на ра-

ботата на сдружение “Самаряни” в Стара Загора в рамките
на тяхната програма “Детството не трябва да боли”.
● Подкрепа за деца с проблеми в общото развитие -

подкрепа на дейността на Гражданско сдружение “Алтерна-
тива 55”, което работи с деца с проблеми в общото развитие
(аутизъм, синдром на Даун и др.) от област Стара Загора.
● Зелената кауза - подкрепа на работата на Спасителния

център за диви животни “Зелени Балкани” в Стара Загора
(виж за него на 18-а стр.).
● Предотвратяване изоставянето на бебета – инициати-

ва, управлявана от фондация “За нашите деца”, чиято цел е
да осигури психологическа и материална подкрепа за се-
мейства (майки в риск от изоставяне на новородени) или са-
мотни майки, за които първите седмици са много трудни,
подкрепа за “Детската къща” и другите консултантски цен-
трове, както и за програмата за приемна грижа.
● В края на всеки 6-месечен период централата удвоява

размера на даренията, събрани от служителите, и така на-
бира над 60 000 лева годишно за каузи.

“КонтурГлобал Марица Из-
ток 3” прави дарения и за
клубовете по художествена
гимнастика в Гълъбово и
Стара Загора.

Модерна
тийнзона в
библиотека

Нова зона за младежите от града от-
кри регионалната библиотека “Захарий
Княжески” в Стара Загора. Простран-
ството е оборудвано с компютри, мул-
тимедия, електронни четци, настолни
игри, книги и комикси, интересни и
подходящи за тийнейджърите. Освен
това разполага с отлична интернет
свързаност.
Специализираната зaла с площ 80

кв. м е дарение от ТЕЦ “КонтурГлобал
Марица Изток 3”. Компанията изцяло е
осигурила ремонта и оборудването за
близо 40 000 лева по своя социален
проект “Енергия за библиотеката”.
В тийнпространството се представят

книги, филмови прожекции, има чита-
телски и писателски клуб, клубове по

разговорен английски и настолни игри.
В новата зона се провеждат и дискусии
по теми, които интересуват младите хо-
ра. Мястото е домакин и на младежки
отбори по робопрограмиране, легоро-
ботика и математика.650 000 лева за

парк “Езерото”
Новопроектираният и изграден парк “Езерото” в кв. “Вто-

ри” е на метри от прохладата на язовир “Розов кладенец”.
Проектът е разработен съвместно от екипите на община Гъ-
лъбово и “КонтурГлобал Марица Изток 3”.
В него са построени две спортни игрища със специализи-

рана тревна настилка и пясъчно поле за любителите на
плажни спортове. Възможностите за активност на открито
се допълват от фитнес зона.
За най-малките има детска площадка, отговаряща на из-

искванията за безопасност. Изградени са фонтан и дървени
беседки, от които може да се наблюдават и много редки
птици, привлечени от водите на “Розов кладенец”. Осигурени
са удобна автобусна спирка, паркоместа, санитарни поме-
щения, ефикасно осветление и система за видеонаблюде-
ние.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” влага 650 000 лева в парк

“Езерото”.

Нов спортен
комплекс за
младежите
и децата

що 200 000 лв.
Стрийт фитнесът съчетава силови и

гимнастически упражнения, които се
изпълняват на открито. Спортният
център има леснодостъпно местопо-
ложение по най-голямата улица в Гъ-
лъбово, като същевременно е далеч
от центъра на града.
Инвестицията на “КонтурГлобал

Марица Изток 3” в този проект е 200
хиляди лева.

С
портен комплекс “Енергия” е
с обща площ около 1800 кв.
м и включва площадка за

стрийт фитнес, комбинирано игрище
за бадминтон и тенис на маса, спе-
циализирана детска площадка за
най-малките. За изграждането на
комплекса компанията е вложила об-
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Старата спортна зала
в Гълъбово блести след

ремонт за над 700 000 лв.

С
лед инвестиция от над 700 000 лв. пострадалата от
голямо наводнение спортна зала в Гълъбово е цяло-
стно обновена - както спортните, така и спомагател-

ните є структури. Добавени са и чисто нова специализирана
настилка, спортна информационна система и е осигурен пъ-
лен достъп за хора с увреждания. Така реновирана, залата
е домакин на регионални, национални и международни
спортни събития, сред които уникалните спортни игри за хо-
ра с увреждания, спонсорирани от централата.

Централата подкрепя и
опазването на фолклор-
ните традиции.

Инвестиции
в здраве
Компанията дари съвреме-

нен криостат AST 500 на
стойност 31 248 лева на он-
кологичния център в Стара
Загора. Наличният в момен-
та криостат е единствен за
онкологичния център от 1999
г. насам и поради голямото
натоварване вече е аморти-
зиран. Новият апарат ще
осигури бързи и надеждни
патохистологични резултати
на пациентите по време на
операция, които са от изклю-
чително значение за тяхното
правилно лечение
Централата осигури спе-

циализиран дестилатор (за
водата, използвана от инку-
баторите) и последно поко-
ление инкубатор за интен-
зивни грижи за неонатоло-
гичното отделение на старо-
загорска болница “Проф. д-р
Стоян Киркович”. Обемът
дейност на клиниката (лечеб-
на, консултативна, учебно-
методична и др.) обхваща
областите Стара Загора, Ям-
бол, Сливен и частично –
Бургас.
В сътрудничество със спе-

циализирания екип на “Алтернатива”
в Стара Загора “КонтурГлобал Мари-
ца Изток 3” стартира новаторски за
България проект - осигуряване на до-
стъп до технологии и по този начин -
на нови методи за обучение на деца
с разстройства в общото развитие. В
световен мащаб съществуват техно-
логии, които помагат на хората с дви-
гателни и умствени проблеми да ко-
муникират с поглед чрез устройства,
поставени под екрана на компютър.
Специализиран софтуер позволява
програми и приложения да се упра-
вляват само чрез насочване и задър-
жане на погледа. Така децата могат
да се научат да пишат, да рисуват и
най-важното - да говорят чрез синте-

зирана реч и да изразяват своите
мисли и чувства. Централата закупи
необходимите хардуер и софтуерни
продукти и осигури обучението на ек-
ипните специалисти, които вече из-
ползват системата ежедневно в ра-
ботата си с децата.
ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток

3” инвестира 28 432 лева в реновира-
нето и оборудването с най-съвремен-
на терапевтична апаратура на залата
за механотерапия в Дома за хора с
физически увреждания в Стара Заго-
ра. Механотерапията е комплекс от
терапевтични, профилактични и въз-
становителни упражнения, изпълня-
вани с помощта на специални уреди,
симулиращи естествените движения.

Тийнейджъри редят
конструктори за

инженерни умения
Регионалната библиотека “Захарий Княжески” в Стара Загора

поставя началото на специализиран клуб “Създателите”. В него
учениците от региона ще подобряват знанията си в областта на
природните и точните науки, развиването на инженерни умения,
изследването на физичните закони и роботизираните механиз-
ми, както и техниките при конструирането и програмирането.
В наскоро изградената “Тийнзона” в библиотеката бе създаден

STEM кът, който ще даде достъп на младежите до специално
оборудвани маси, както и до над 50 конструктора от различни
научни области. Проект “Създателите” се осъществява с финан-
совата подкрепа на “КонтурГлобал Марица Изток 3”.
“STEM концепцията (в превод - наука, технологии, инженеринг

и математика) е световно призната като метод, който успешно
съчетава точните науки с изкуството, като позволява на учени-
ците да излизат от рамките на традиционното обучение.

Ученици от
11 и 12
клас на
езиковата
гимназия
“Ромен Ро-
лан” в Ста-
ра Загора
редят спе-
циални
конструк-
тори, които
развиват
екипност и
математи-
чески уме-
ния.
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Щъркелите вкарват и сезал в гне-
здата си, който по-късно осакатява

малките, когато растат.

Ветеринари лекуват и
връщат в природата
изчезващи животни

С
нимачните екипи
на Animal Planet
или NetGeo могат

да се почувстват на място
в спасителния център в
Стара Загора.
През него на година ми-

нават над 1500 пациента,
най-вече птици и малки
бозайници. Всеки е със
своя история. Специали-
стите в центъра успяват да
върнат в природата изле-
кувани между 40 и 60% от
пернатите, други прена-
сочват в зоопаркове и в
центрове у нас и в Европа.
Спасителният център за

диви животни е създаден
през 1999 г. от ентусиасти
от “Зелени Балкани” и до
днес се финансира най-ве-
че с проекти, всяка година
кандидатства по ПУДОС -
Предприятие за управле-
ние на дейностите по
опазване на околната сре-
да, на екоминистерството.

И разчитат на дарения.
“КонтурГлобал Марица

Изток 3” е припознала тях-
ната кауза за защита на
дивата природа в България
още през 2003 г. и оттога-
ва реализира заедно с ек-
ипа на центъра различни
проекти в помощ на дей-
ността му. Компанията из-
гражда информационния
център на организацията,
който всяка година се по-
сещава от над 3000 деца и
възрастни. Последният
общ проект е осъществен
през 2019 г., когато “Кон-
турГлобал Марица Изток
3” реновира 6 помещения,
които служат за домове на
застрашени или ранени
птици. Всяка една от 6-те
клетки притежава открита

От 2003 г.
“КонтурГлобал
Марица Изток 3”
помага на
Спасителния
център за диви
животни в
Стара Загора

чието дясно крило виси
след сблъсък в електро-
преносна мрежа. До нео-
тдавна си имали и женска
компания на пеликанка,
но мъжкарите воювали за
нея и ветеринарите се
принудили да я изпратят
в зоопарк.
От 5 г. в центъра обуча-

ват мишелов, който вече
е свикнал с хората. Гар-
ванът гробар пък е конфи-
скуван от притежателя
си, който го откраднал от
гнездо като малък за до-
машен любимец. Имитира
гласове - казва “ало”, тъй
като това най-често е чу-
вал от посетители-
те в центъра, ус-
пешно възпроиз-
вежда дори кашли-
цата на любимия
си доктор.
Виждаме 10-ина

щъркели, сред тях
и черен, пострадал
при полет.
Улулицата Лули е

млада, от излюпва-
нето си е сляпа,
вероятно заради химиче-
ски агенти в храната. Ня-
ма да оцелее в природа-
та.

Кукумявката Блага
е като малка
плюшена играчка,

красива е, но е пострадало
едното є крило. С нея ле-
карите ходят в училищата,
за да приобщят децата към
опазването на птиците.
Имат и друга мисия – ако
се създаде двойка птици с
увреждания, да излюпят
здраво поколение, което да
освободят.
В спасителния център е

обособена специална част
за дивите птици, която оба-
че е забранена за хора.
Пернатите не трябва да
свикват с човешкото присъ-
ствие, защото ще бъдат
върнати в природата. В та-
зи зона се отглеждат лов-
ни соколи, които са изчез-
нали през 60-те години на
миналия век. От 10 г. в
центъра работят за завръ-

щането им.
Малките им
са вземани
от гнездата
за лов. Око-
ло 70 со-

колчета са пуснати на сво-
бода в Старозагорско,
преди 2 г. са открили пър-
вата двойка ловни соколи,
която е от две малки, осво-
бодени от центъра.
В него отглеждат и двой-

ки брадати лешояди, също
изчезнал преди 50-60 г. от
България вид. Природоза-
щитниците и лекарите ра-
ботят по възстановяването
на вида, но за Франция и
Испания. Международната
програма ще приеме раз-
селване и в България, но
когато се спре с отравяне-
то на птиците. Надяват се
това да стане преди 2030 г.
“По същия начин сме чака-
ли 20 г. да започне осво-
бождаването на черния ле-
шояд у нас. Втора година
пускаме черен лешояд в
природата”, казва Руско
Петров, ветеринарен лекар
и оперативен управител на
центъра. Припомня, че пър-
во започнали с белоглавия
лешояд: “Внесохме над 400
птици, така го възстанових-
ме като гнездящ вид в Ста-
ра планина, Сливен, Котел,
Врачанския Балкан, близо
до Павел баня в Централен
Балкан”.

и закрита част. Изградени
са специални хранилки,
конструирани така, че пти-
ците да не свикват прека-
лено много с човешкото
присъствие и да могат лес-
но да се върнат към живо-
та в природата.

В клетките има
водоснабдяване и
канализация,

за да се улеснят почи-
стването и поддържането
им. Те са оборудвани с
видеонаблюдение, което
да позволи птиците да не
бъдат смущавани, докато
реанимират, размножават
се или се грижат за мал-
ките си.
“Зелената кауза” е и ед-

на от любимите на служи-
телите на компанията –
всеки месец дейността на
центъра се подпомага от
техните дарения по ведо-
мост. Центърът е и пред-
почитано място от добро-
волците от “КонтурГлобал
Марица Изток 3”. “Пома-
гат ни с неща от първа
необходимост”, казва ве-
теринарният лекар Хри-
стина Клисурова.
В центъра има зона за

птици, чийто живот ще
мине там, защото са с
увреждания и не могат да
оцелеят на свобода.
Един от най-старите

обитатели е пеликанът
Груйо, донесен простре-
лян от Бургас през 1996
г., още преди официално-
то откриване на центъра.
Правят си компания с
друг пеликан - Филип,

В центъра в
Стара Загора жи-
веят и царски ор-
ли. Всяка година
снасят яйца, но
още не са успели

да ги размножат. Това е
изключително рядък вид,
има едва няколко десетки
в Странджа и Сакар.
Зоната, забранена за хо-

ра, обитава и морски орел.

При порой гнездото
на орлите паднало

и открили двете малки ор-
лета. Едното било добре,
но другото било със счу-
пен таз. Лекарите го опе-
рирали сполучливо, но пе-
рата му са изпочупени и
ще изкара зимата в центъ-
ра. Братчето му вече е на
свобода.
В лечебницата и в реа-

нимацията има около 10-
15 пациента, преминали
операции. Сред тях едно
мъничко черничко птиче,
приличащо на лястович-
ка. То е бързолет и е със
счупено крило. Топлото
време тази година дове-
ло до есенно излюпване
на бързолети, само че
инстинктът на родителите
им ги накарал да отлетят
за Африка и ги оставили
по гнездата. За щастие, в
спасителния център и съ-
рцата на неговите служи-
тели и приятели има мя-
сто за всички.

Пеликаните Груйо и Филип ще
прекарат живота си в центъра, за-

щото не могат да летят.

На опера-
ционната
маса в ле-
чебницата
преглеж-
дат дали
пеликанът
оздравява.

Руско Пе-
тров с мише-
лова, който
са приучили
да приема
хора.

Гарванът гробар е бил отгледан от малък
като домашен любимец. Улулицата Лули
е сляпа от излюпването си.
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Г
-н Рашев, какъв е делът на тецовете в
замърсяването на въздуха и в проме-
ните в климата?

- Активисти, политици, лобисти продължа-
ват да смесват замърсяването на въздуха и
въглеродните емисии. Замърсяването на въз-
духа е с емисии на фин прах, въглероден мо-
нооксид, азотни и серни оксиди и летливи ор-
ганични съединения, които директно ни раз-
боляват или увреждат природата. Въглерод-
ният диоксид е парников газ, но не е замър-
сител, защото няма пряко негативно влияние
върху здравето или екосистемите. Делът на
тецовете в замърсяването на въздуха в градо-
вете е много малък, а в емисиите на парнико-
ви газове винаги ще бъде много голям. В об-
ществото се налага невярна представа за
връзка между тези две явления. Това е про-
блем, защото кара хората да подкрепят по-
грешни политики, програми и мерки.
- Покриват ли тецовете в Маришкия ба-

сейн новите изисквания на ЕК за емисии
на серни оксиди?
- Покриват ги, почти покриват и азотните

оксиди. А фините прахови частици ги улавят
на над 99,9%. Другият проблем е свързан с
въглеродните емисии, чиито цени се вдигнаха
неимоверно.
- Как се форсира пазар?
- ЕК изтегли 25% от СО2 квотите от пазара,

така че никой да не може да ги ползва, и це-
ните се вдигнаха с непазарна мярка.
- Замърсяване на въздуха, въглеродни

емисии и въглероден отпечатък. И трите
ли са в конфликт с въглищната енергети-
ка?
- Въглищната енергетика има проблем с въ-

глеродните емисии. Когато изгаряш въглища,
няма как да нямаш въглеродни емисии, няма
механизъм те да бъдат почистени.
- Има идеи за улавянето и складирането

им, не е ли така?
- Ужасно е скъпо, това е икономическа фан-

тастика. Това, което е единственото реално в
момента, е, че въглищната енергетика има
принос въздухът да е все по-чист.
- Защо?
- Знаете ли къде е най-мръсен въздухът - в

Индия, Китай, Африка. Защото там масово хо-
рата се отопляват или използват за готвене
дърва, животински отпадъци. Това е горивото
на хората отпреди индустриалната револю-
ция, което днес е модерно да се нарича ВЕИ.
От началото на XXI век към биомасата се до-
бавят и все повече въглища и автомобилни
газове. Евтиното електричество е първата
стъпка в съвременната индустриализация и
обикновено води до голямо намаляване на
общата експозиция към мръсен въздух, защо-
то замества биомасата в домовете. Напосле-
дък то все по-често е и чисто, защото почти
всички нови въглищни тецове имат очистващи
съоръжения, а и газът бързо навлиза нався-
къде. Въглеродните емисии са отделяните при
изгаряне на изкопаеми горива (въглища,
нефт, газ) и при индустриални процеси на ко-
личества въглероден диоксид (СО2). За раз-
лика от въглеродния оксид въглеродният
диоксид се смесва бързо с въздуха и не пра-
ви концентрации, които имат негативно въз-
действие върху живите организми, тоест не е
замърсител. Той обаче е парников газ. Спо-
ред последната оценка на Международния
панел за изменение на климата (IPCC) въгле-
родните емисии най-вероятно водят до над
50% от наблюдаваното в последните 50 г. по-
вишение на средната температура на плане-
тата и са най-много в най-богатите страни в
света, където хората ползват много енергия,
за да живеят добре, включително за да имат
по-чист въздух - САЩ, Канада, Австралия, ня-
кои страни в Европа.
- Сега ще кажете, че тецовете замърся-

ват по-малко ли?

Боян Рашев, експерт по управление на околната
среда и ресурсите, управляващ партньор в denkstatt:

Ако искаме чисти
градове, ни трябват

евтин ток,
газ и парно

Най-големият замърсител
е отоплението с дърва и
въглища в домакинствата

- От гледна точка на въглеродните емисии
горенето на дърва се води неутрално, няма
въздействие. От гледна точка на замърсяване
е най-голям замърсител.
- Защо са важни тецовете в България и

какво общо имат с чистотата на градове-
те?
- Защото осигуряват евтино електричество

през зимата. Те покриват пиковете в потре-
блението.
- Не трябва ли да прибавим и вецовете

на НЕК, големите?
- Да. Но тази година няма да има достатъч-

но вода. Ако цената на електричеството е нис-
ка и домакинствата могат да си позволят да се
топлят с него, ще имаме чист въздух в града.
Ако обаче е висока, защото едни въглеродни
емисии се налага да ги плащаме, тогава има-
ме проблем. Имаме мръсен въздух в града,
който е заради това, че спасяваме климата,
плащайки за въглеродни емисии. Говорим, че
политиките за климата водят до това в бедни
държави въздухът да е мръсен, защото хората
не могат да си позволят тези политики.
- Какво е бъдещето на тецовете от Ма-

ришкия басейн?
- Според мен те ще работят поне до 2040 г.,

защото България просто няма алтернатива.
- А как ще понесем цената, ако се сбъдне

това, което казват някои експерти - че це-
ната на тон въглеродни емисии ще стигне
50 евро?
- Не вярвам в това, убийствено е за толкова

много хора, няма как да стане. А колкото до
трите централи, според мен ще живеят, иначе
няма електричество. Всички държави около
България имат дефицит, ние сме износител.
Откъде ще дойде електричеството, ако един-
ственият износител има дефицит?
- А какво можем да направим за клима-

та? Нали Европа иска да постигне въгле-
родна неутралност?
- Към днешна дата дискусиите и политиките

за климата се съсредоточават върху спешното
намаляване на емисиите. В последните 15 г. в
тази посока се наливат трилиони долари, но
ефектът е незначителен. В Европа се създава
усещане за паника и се залита към социално
непоносими мерки, които няма да доведат до
желаните резултати, но могат да разединят
обществото.
Крайно време е да осъзнаем, че въглеродна-

та неутралност няма как да се случи в обозри-
мо бъдеще и трябва да мислим и инвестираме
много повече в адаптация.

Боян Рашев e един от водещите експерти по
управление на околната среда и ресурсите в
България. От 2007 г. е управляващ партньор
в denkstatt – консултантска компания, която
помага на бизнеса да управлява въздействие-
то си върху природния и социалния капитал.
Има бакалавърска и магистърска степен по

“Управление на околната среда и ресурсите”
от Бранденбургския технически университет в
Котбус, Германия. Учил е също в Софийския
университет “Св. Климент Охридски”, Универ-
ситета за природни науки и науки за живота
във Виена и Централния университет на Ве-
нецуела в Каракас.

- В тях въглищата не ги гориш в печка, коя-
то хвърля фините прахови частици в устата.
Там, където повечето хора се топлят на дър-
ва, има огромно замърсяване. Въглищните
централи са далеч от големите градове, имат
филтри, които намаляват фините прахови ча-
стици с над 99%, намаляват със сероочистки-
те с 96-97% серния диоксид, намаляват азот-
ните диоксиди. “Ей И Ес” и “КонтурГлобал Ма-
рица Изток 3” имат добри показатели откъм
серни, азотни оксиди и фини прахови частици,
на световно ниво са. Ако искаме чист въздух
в градовете, трябва да имаме евтин електри-
чество, газ, топлофикация. Затова е мръсен
въздухът в градовете в България - защото хо-
рата масово се отопляват на дърва.
- И колите замърсяват, нали?
- И колите, но в България основният принос

за фините прахови частици е на изгарянето
на дърва и въглища.
- А аз си мислех, че горенето на дърва е

екологично?
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Николай Тонев,
кмет на община Гълъбово:

Г
Г-н Тонев, какво е
да имате на тери-
торията на общи-

ната четири централи?
- Към тях прибавете и

рудник “Трояново 3”, кой-
то също е на наша тери-
тория. Централите са “Ей
И Ес Гълъбово Марица
Изток 1”, “Марица-изток
2”, “КонтурГлобал Марица
Изток 3” и “Брикел”. Дру-
ги по-големи предприятия
са “Кнауф”, “Енергоре-
монт”.
- Като се минава през

Гълъбово, личи, че има
големи компании и по-
магат?
- Истината е такава, че

с течение на времето
сключихме договори с по-
чти всички структуроопре-
делящи предприятия, кои-
то са на наша територия,
да могат една част от пе-
чалбата да отделят за об-
щината, въпреки че си из-
пълняват ангажимента
към държавата и си пла-
щат данъците. Ние казва-
ме - тази зала, училище
или кметство има нужда
от ремонт, те отделят
средства от бюджета си и
го правят. Това е начинът
в община Гълъбово да
има много строителна
дейност и обекти.
- От “КонтурГлобал”

ми казаха, че заедно ре-
шавате кои проекти да
подпомагат.
- Точно така. Първо

правим обществено обсъ-
ждане във всички населе-
ни места в общината. На
тяхна база разбираме кой
обект е на дневен ред, от
кой има най-голяма нео-
бходимост. След това с
ръководството на “Контур-
Глобал” заедно вземаме
решение. В момента пра-
вим ремонт на две детски
градини, на няколко
спортни площадки. Така
беше и когато решихме
да направим ремонт на
спортната зала “Енерге-
тик”. Хубавото е, че те по-
емат 100% от финансира-
нето на обектите, ние не
се ангажираме с дофи-
нансиране.
- Хората ли казват как-

во да се направи?
- На базата на обще-

ствените обсъждания в
населените места и на
база на обектите, които
самите жители посочват,
на следващата среща с
ръководството на компа-
нията вземаме решение
кое ще е приоритет.
- Колко пари е вложи-

ла централата досега в
община Гълъбово?

Над 3 млн. лв. вложи
“КонтурГлобал”
в обекти, които
хората избраха

Медникарово, училища
също. Това са обекти, от
които имаме крайна нео-
бходимост. С помощта на
компанията успяхме в ед-
но от селата - Обручище,
да спасим училището. По
делегирания бюджет ня-
маше да стигнат сред-
ствата, “КонтурГлобал”
дофинансират училището.
- Запазихте училището

ли?
- Да, благодарение на

“КонтурГлобал” и на “Ей И
Ес”. Обектите, които из-
броих - спортната зала,
двете детски градини “На-
талия” и “Радост”, спорт-
ните площадки, променят
облика на Гълъбово. И ху-
бавото е, че те контроли-
рат изпълнението, а след
това - поддръжката на то-
ва, което е ремонтирано
или построено. А ние се
ангажираме да го охраня-
ваме, включително с ви-
деонаблюдение. Не допу-
скаме по никакъв начин
направеното да се зане-
мари или съсипе. Спорт-
ната зала е ремонтирана
преди 3-4 години, но ако
влезете в нея, ще кажете,
че вчера е обновявана.
Площадките също.
- Какво предстои да

правите заедно?
- В момента правим ре-

монт на детска градина
“Наталия” и на старческия
дом. Следващото, което
коментираме, е да напра-
вим една изложбена за-
ла, в която да има доста-
тъчна площ за етногра-
фията на района, да има
музей на енергетиката,
който да напомня какво е
било и какво е в момента.
Планираме и ремонт на
културния дом.
- Каква е средната ра-

ботна заплата в Гълъбо-
во?
- На доста високо ниво

е, на наша територия са
предприятия, в които за-
платите са доста високи.
Не е тайна, че 90% от
пенсионерите, които са
работили в енергетиката,
вземат тавана на пенсии-
те.
- Задържат ли се хора-

та?
- Като гледам годините

назад, незначително мал-
ко хора напускат община-
та. Договорили сме се с
големите предприятия,
ако имат нужда от работ-
ници, при равни други ус-
ловия местните да са с
предимство. Това е добре
и за тях, тъй като няма да
плащат транспортирането
им.

Това променя облика на общината. Не допускаме по
никакъв начин направеното да се занемари или съсипе

- По 600 000 лв. на го-
дина, над 3 млн. лв. са за
последните 5 г.
- Не е лошо.
- Никак не е лошо. Ко-

гато получаваме финанси-
ране по европейски
проекти или от държава-
та, не можем да го насо-
чим към най-належащия
обект в даденото населе-
но място.
- Защото е дълъг про-

цесът ли?
- Едно, че е дълъг про-

цесът, второ, общината
има право да участва с
проекти само в определе-
ни направления. Ако има-
ме нужда от ремонт на
кметството, единственото
място, откъдето можем да
кандидатстваме, е “Краси-
ва България”, но пък там
50% е съфинансиране.
Ние не можем да отделим
средства и така изпуска-
ме много обекти. Докато
с “КонтурГлобал” работим
така, че ние казваме как-

во да се прави, а те взе-
мат решението за прове-
ждане на процедурата за
избор на изпълнител, пъл-
ното финансиране, аван-
сово плащане и ред други
неща. В последната
спортна площадка, която
направихме заедно - каз-
ва се “Енергия”, са вло-
жени най-съвременните
външни уреди за фитнес.
Имаме парк “Езерото”,
ремонтирахме кметствата
в Искрица, Обручище и
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Андон Андонов,
изпълнителен

директор
на “Мини

Марица-изток”
и председател

на борда на
директорите

на БЕХ:

Без тецовете няма
откъде да вземем

енергия, нито комшиите
ще ни дадат

Г
-н Андонов, каква е ролята на ТЕЦ
“КонтурГлобал Марица Изток 3” за
мините?

- Въпросът е не само за ролята є за мини-
те, а за цялата енергетика като цяло. Цен-
тралата е важна част от нея, защото има 4
блока с общо 908 мегавата. Без тази мощ-
ност енергийната система няма как да из-
държи, особено зимно време. В момента тя
дава 35% от електроенергията, която произ-
вежда комплексът. Ако 2150 мегавата произ-
веждат всички централи, тя в момента е с
товар 754, тъй като не е на пълна мощност.
Ако "КонтурГлобал" не съществува, рудник
"Трояново 3", който захранва с въглища тази
централа, не трябва да го има, което е аб-
сурд. А в рудника работят 804 човека.
- А колко въглища има в рудник "Троя-

ново 3"?
- Находището е общо, около 1,8 млрд. тона

въглища има в мините, за около 60 години
напред. Годишното производство е 30 млн.
тона, така че това е единственото богатство
за енергийната независимост. В момента две
са суровините, които я осигуряват - вода и
въглища. Вода в язовирите няма, а въглища
има. В момента 85 млн. тона са открити. При

Имаме разкрити
85 млн. т въглища,
запас са за 3-4 г.
Находището е за 60

АЕЦ "Белене", нещата може да се изменят.
Но докато няма "Белене", трябва да ги има
всички централи в комплекса. В момента ня-
ма проблем с осигуряването на електроенер-
гия, в комплекса сме готови за зимата, която
засега е топла. Преди две седмици бяхме в
Народното събрание, всички колеги казаха,
че са готови за зимата, има запаси от въгли-
ща. Работим при зимни условия, нормално.
- Купихте нови багери.
- Да, с финансиране от фонд "Козлодуй",

обновяваме се.
- От една страна, се говори за закрива-

не на въглищната енергетика, а всъщност
я модернизираме. Защо?
- Как да ви кажа - ние сме изпълнители.

Има си министерство и държава, които се гри-
жат за тези работи. Знаете изказването на г-
жа Теменужка Петкова, нашия министър на
енергетиката, че разчитаме на въглища и че
ще сме последните, които ще се откажат от
въглищните централи. Няма откъде да вземем
енергия, нито комшиите ще ни дадат, нито ние
можем на този етап да си я произведем без
тях. Веитата имат около 1000-1200 часа из-
ползваемост, а годината има 8760 часа, нали
разбирате какво означава това.

годишно производство от около 27-27,5 млн.
тона имаме за 3-4 години въглища, които са
разкрити. Така че те са голямо богатство и
запаси, които очакваме централите да взе-
мат. На нас "КонтурГлобал" ни трябва, защо-
то рудник "Трояново 3" захранва само нея.
Рудникът е близо до централата, отиват въ-
глищата по лента, това е тецът, който е най-
близо до въглищата.
- Вие сте и шеф на борда на БЕХ, какво

ще се прави с изискванията за въглерод-
на неутралност, какво ще стане с тецовете
с новите изисквания и високи цени на
квотите въглероден двуокис?
- Ще се търсят технологични решения,

знаете, че в близките години без централите
в Източномаришкия басейн няма как да съ-
ществува енергийната система на България.
Не говоря за след 10 г., ако бъде построена
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