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Целта на настоящия анализ е да разгледа обективно потенциала за производство на 
зелен водород в България и необходимостта от инвестиции в тази посока, като се 
следват политиките на ЕК и се ползват възможните публични и частни източници на 
финансиране. В анализа са представени проекти в изпълнение и е обърнато особено 
внимание на приложението му в сектор мобилност, където е постигнато и ниво на 
технологична зрялост 9. В общественото пространство все повече се говори за зелен 
водород като чистата енергия на бъдещето и това, разбираемо, поражда множество 
дискусии  с аргументи и контраргументи в негова подкрепа. В контекста на огромното 
като мащаб публично финансиране, до което България до момента не е имала достъп 
нито в процеса си на присъединяване към ЕС, нито в двата периода пълноправно 
членство взети заедно, дебатите дали България да използва част от това финансиране 
за собствени проекти за производство на зелен водород или да инвестира повече в 
енергийна ефективност и ВЕИ, стават все по-интензивни. Съответно със своите 
аргументи и контраргументи, част от които са дълбоко свързани с националната 
специфика на икономическия модел и незрялото политическо интерпретиране на 
понятието „лобиране“. 
Въпросите за разглеждане, които анализът си поставя са: 
Възможностите за производство на зелен водород в България? Времевата рамка? 
Разходите? Смислеността на производството,  вземайки под внимание разходите, 
загубите на енергиен ефект? Дали и как България е в състояние за производство на 
зелен водород? Колко ще се наложи да се внася? 
Безспорно, в по-голяма степен, е че негативното въздействие на климатичните промени 
засяга все повече сектори на социалния и икономическия живот. Човечеството като че 
ли осъзна необходимостта от спешни адекватни мерки за силно ограничаване на 
въглеродните отпечатъци, които оставя върху планетата с консуматорските си навици в 
ежедневието, следвани и/или провокирани от бизнеса, в неговото търсене на печалба. 
Намирането на пазарно зрели технологии за производство и консумация на чиста 
енергия в приемливо кратки срокове доведе и до немалко спекулации с лансирането на 
една или друга идеи в публичното пространство. Обнадеждаващото е, че сравнително 
бързо е намерена работеща формула за решаване на казуса: „Преход от въглеродна към 
водородна икономика“.  
Защо водород и водородна икономика? 
Известно е, че водородът е най-разпространеният химичен елемент във Вселената. Той 
е в състава на водната молекула и като такъв е извънредно широко разпространен по 
земната повърхност и в атмосферата. Извън естествената роля, която водородът играе в 
състава на водата и органичните вещества за живота на Земята, той има много важно 
значение за енергийния обмен. От една страна това се дължи на ниската му специфична 
маса, най-ниската от всички химични елементи и от всички известни горива. Поради 
тази причина неговото енергийно съдържание за единица маса е най-високо от всички 
останали известни горива, газообразни течни и твърди. Заедно с това голямо негово 



предимство е фактът, че като гориво той не отделя отпадъци, а продуктът на горенето му 
е вода, която е суровина за неговото добиване.1 
Първото обективно твърдение е, че „производството“ на водород, не само в България, 
не може да започне толкова бързо по технологични причини, защото 
преструктурирането на глобалната икономика чрез тотална промяна на енергетиката – 
гръбнакът на всяка икономика, е сложен технологичен и социален процес. Въвеждането 
на водородната икономика е свързано с разработването на нови технологии, финансово 
неконкурентни спрямо съществуващите в първоначалната си фаза (недостатък, който 
имаше и соларната технология в първите си години). Те изискват допълнителни 
инвестиции, което не е в пълно съответствие с пазарните механизми. И тук идва ролята 
на институциите, на политиките, на стимулите, на образоваността и далновидността на 
хората, които трябва да проявят загриженост за бъдещето. Днес навлизаме вече в тази 
фаза, когато количествените натрупвания дават качествен резултат и това изведе ЕС като 
лидер в глобалната политика на декарбонизация.  
Преходът към водородна икономика официално стартира през 2004 г. с откриването на 
Европейската технологична платформа по Водород и горивни клетки от тогавашния 
председател на Европейската комисия (ЕК) Романо Проди. Той очерта пътя, който 
Европа трябва да следва, за да въведе водородната икономика:  
„За да превърнем визията (водородна икономика) в реалност, Европа се нуждае от 
повече изследвания, мащабни демонстрационни и внедрителски проекти и обединени 
усилия за регулации и стандарти, подходящи за бъдещето развитие на водородната 
икономика. Тези усилия могат да бъдат успешни САМО ако националните и 
Европейските ресурси – публични и частни, се обединят по един координиран начин“.  
Романо Проди2 
През 2008 г. бе структуриран първият Стратегически план за енергийни технологии на 
Европа (SET план)3. През същата година бе създадено Съвместно Предприятие „Горивни 
клетки и водород“ (СП ГКВ)4 като публично-частна инициатива между Европейската 
комисия, европейската индустрия и европейската наука с цел ускорено 
комерсиализиране на водородните технологии. От 2014 г. БАН е член на Предприятието. 
За реализирането на ускорен преход към чиста и ефективна енергийна система, през 
2016 г. бе разработен енергийният пакет „Чиста енергия за всички европейци“, който 
започна въвеждането на конкретни мерки и инструменти за обвързването на всяка 
държава-членка, в т.ч. и България, със своя собствена Рамкова програма, базирана на 
предложените мерки. В основата му залегна ефективното използване на енергия от 
възобновяеми източници в промишлеността, транспорта и бита5. 
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На 8 юли 2020 г. Европейският съюз прие документа “Стратегия за използването на 
водорода за неутрална по отношение на климата Европа“6, в който водородът се 
определя като “ключов приоритет за реализиране на Зелената сделка и прехода към 
чиста енергия”. Предстои мащабното му внедряване за постигане на амбициозните цели 
за климата - намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г., което 
означава, че делът на водорода в енергийния микс на Европа ще нарастне от сегашните 
под 2% на 13-14% до 2040 г7. Прогнозното производство през 2030 г. е 2 х 40 GW. 
Европейските държави разработват своите водородни стратегии. Първа беше обявена 
тази на Германия, чийто капацитет за производство на водород до 2030 г. е 14 TW/h при 
калкулирани нужди 90-110 TWh, т.е. Германия се готви да внася водород. Последваха 
водородните стратегии на Франция, Австрия, Испания, Португалия. Вече Водородни 
стратегии имат страни като Чехия, Словакия, Словения. България декларира намерения, 
но реални и официално регламентирани действия, залегнали в националните програми, 
в т.ч. в  подготвяните Оперативни програми, все още няма. Не се забелязва синхрон и 
съгласуваност в  действията при подготовката им. Една голяма група държави декларира 
готовност за износ на водород, със зрели идейни проекти, подадени в първия набор от 
проекти (26 май 2021 г.)  по Европейската мащабна инициатива Важни проекти от 
общоевропейски интерес. България, която оползотворява около 4% от ВЕИ потенциала 
си8, не е заявила подобни намерения. Напротив, това, което е официална програма 
съгласно Енергийният план на страната, е, че до 2030 ще имаме 2,6 GW нови мощности и 
едва през 2030 ще започнем да произвеждаме зелен водород.9 Преведено на езика на 
икономическите програми, това означава, че България отказва да пристъпи към 
водородната енергетика и ако тя ще й бъде наложена, то държавата няма да има 
никаква подготовка за това. Сега е моментът,  започвайки от самото начало, 
необременени с преходни технологии, каквито са технологиите на природен газ, който е 
изкопаемо гориво, да стартираме с най-авангардното, за което ще получим подкрепа.  
Защо моментът е назрял? Защото, ако се абстрахираме от политическите решения, през 
последните 10 години бе постигнат технологичен скок – много от водородните 
технологии достигнаха комерсиално ниво на технологична зрялост, т.е. те излизат на 
пазара, но все още не могат да бъдат конкурентоспособни на съществуващите 

                                                                                                                                                                            
 � Clean Energy For All Europeans, COM(2016) 860 final, Brussels, 30.11.2016, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN; 
 ANNEX: Accelerating clean energy in building to COM(2016) 860 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN;  

 ANNEX: Action to boost the clean energy transition to COM(2016) 860 final https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN  
6
 � Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN  
7
 �

Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN  
8
 �

 НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА И БИТА 

(ЕПЛЮС) 
9
 �

 Портал за обществени консултации (strategy.bg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN;%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN;%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN;%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN;%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN%20
https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=1301


енергийни технологии, които са развивани през последните 100 години и са утвърдени с 
традиционна широко разпространена инфраструктура. Нужни са още усилия, нужна е и 
финансова подкрепа, за което бяха създадени финансовите инструменти на Механизма 
за възстановяване и устойчивост на ЕС.10 
Проучване на Роланд Бергер за разработването на водородните транспортни средства по 
поръчка на СП ГКВ показва високо ниво на технологична зрялост, което се движи между 7 и 

9, т.е. на практика за повечето от тях има технологична готовност за пазарна реализация11. 
Някои видове като леки автомобили, автобуси, товарни автомобили, високоповдигачи, са 
вече пазарен продукт. Основен проблем все още е предимно цената, която до голяма 
степен е свързана с ниското ниво на автоматизацията на производството и пазарния 
интерес, т.е. с популяризирането на водородните технологии и осигуряването на зарядна 
инфраструктура. Други фактори са амортизационният период, суровините и по-специално 
използването на платинови катализатори за горивната клетка. В момента интензивно се 
работи за автоматизиране на производство във връзка с очакваното бързо покачване на 
търсенето и разработване на по-евтини и дълготрайни горивни клетки за големи 
транспортни средства. 
В контекста на поставените въпроси пред анализа, следните контра- и проаргументи 
често могат да бъдат срещнати е публичното пространство: 
Контра аргументи 

● Скъп, нерентабилен и в близко бъдеще: Да, по-скъп на този етап, вярно е. Затова 
се правят всички програми – за да покрият разликата между стандартните 
технологии, които са на 50-100 години, и новите технологии за периода на 
навлизане на пазарите. Основен проблем е все още липсата на автоматизирано 
производство. Цената му все повече ще се понижава, като стане масов (коя 
иновативна и навлизаща технология е евтина??) Ако България чака да стане 
евтин (което ще стане 2030), пак ще бъде извън борда.  
Трябва да се борави с Обща цена на притежание и то за всеки отделен случай. 
Например за 30 автобуса в София на водород цената за 1 км за дизел и за 
водороден автобус е няколко цента повече за водородния автобус, макар че 
цената му е почти 2 пъти по-висока. Там  оперативните разходи са ниски 
(електромотор, няма масла и куп други поддръжки).  

● Неефективен, губи се много от енергията при преноса: по това твърдение също 
не може да се говори общо, защото това не е вярно за доста от производствата. 
Енергийната ефективност на електролизьора е 80%, т.е губи се само 20% от 
електроенергията за разцепване на водата; производство на водород от 
природен газ (изкопаемо гориво) – 55-60%; на соларните панели – 11-14%, на ДВГ 
– 35%, на атомната централа е 3- 5%. 
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● Липсва индустриална зрялост: това твърдение също е частично вярно. Както 
беше посочено, за някои технологии по прилагането му, постигнатите нива на 
технологична зрялост са между 7 и 9.  

● Най-ново проучване показва, че ще липсват и метали за мащабно производство 
– все още въпрос на проучване, както и в други сфери има такива. 

Про аргументи: 
● Основният аргумент е, че това е най-мащабната възможност за съхранение на 

енергия от ВЕИ и регенерирането й обратно  в енергия когато, където и за каквото 
искаме. 

● Добър за съхраняване 
● Може да се използва в някои отрасли в които няма алтернатива 
● Производството му балансира мрежата 

Ефективното мащабно използване на възобновяема енергия е една от основните задачи 
пред учени и политици през 21 век. Науката и индустрията овладяха нейното 
производството. Изследванията и иновациите продължават, но технологиите вече са на 
пазара, дори без нужда от допълнително субсидиране на новите работещи мощности.12 
Но възниква затруднението със съхранението на енергията от ВЕИ, което да гарантира 
ефективното й използване. И тук се включва водородът. 
Водородът има приложения – реални и потенциални, в икономическите сектори, които 
са със значителна енергийна интензивност или имат значителен дял в обема на 
генерираните емисии СО2: енергетика, химическа промишленост, транспорт.  
Около 55% от глобалното му производство се използва за синтез на амоняк, 25% - в 
рафинериите и около 10% - за метанол. Другите му приложения обхващат само около 
10% от световното производство. 
Потенциалът на водорода за приложение в индустрията е много по-голям. В момента в 
глобален мащаб се работи за въвеждането му в стоманодобивната индустрия, където се 
очаква той да бъде използван като редуктор и гориво за доменните пещи. 
Анализът на зоните на приложение на водорода показва, че подобно на въглерод-
съдържащите горива (въглища, нефт), водородът е универсален енергиен носител и 
суровина и може да бъде гръбнакът на бъдещата водородна икономика, осигурявайки й 
пълна секторна интеграция.  
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Фиг. 1 Интеграция на водорода в различни сектори на социално-икономическия 
живот13 

Водородът не е единственият подход към декарбонизация, но той осигурява 
възможността за мащабна интеграция на възобновяемите източници, от което в 
момента се нуждаем. Затова 21 век бе обявен за век на водородна икономика, защото 
преобразуването и съхранението на енергия като възобновяем газ осигурява лесното й 
преразпределение между секторите и регионите, т.е. осигурява условия за 
декарбонизация на сегменти в енергетиката, транспорта, сградния фонд и 
промишлеността и същевременно служи като буфер за възобновяеми енергийни 
източници. Едно водещо предимство е, че мащабността на въвеждането му не 
представлява проблем.14 
Може да бъде добиван по различни технологии, които се асоциират и с „цветовете“ на 
водорода: 15 

1. Черен водород, който се произвежда чрез газификацията на антрацитни или 
черни въглища; 

2. Кафяв водород, който се произвежда чрез газификацията на лигнитни (кафяви 
въглища); 

3. Сив водород, който се произвежда при трансформацията на метан чрез пара, 
без технология за улавяне и складиране и/или утилизация на въглерод. Това 
води до по-голямата част от настоящото производство на водород; 

4. Син водород, който се произвежда от природен газ или биомаса при 
трансформацията на метан чрез пара, с технология за улавяне и складиране 
и/или утилизация на въглерод. Много демонстрационни инсталации вече 
съществуват или са в развитие. Технологията е доказана, но трябва да се 
мащабира; 

5. Тюркоазен водород, комбинира използването на природен газ, като суровина, 
без производството на СО2. Използва се пиролиза, процес, при който въглерода 
в метана се превръща във въглеродни сажди –  форма на паракристален 
въглерод, която има високо съотношение на повърхността към обема, макар и 
по-ниско от това на активния въглен. Пазарът за тях вече съществува. 
Технологията е все още във пилотна фаза;    

6. Зелен водород, обикновено се произвежда от електролизата на вода, 
захранена от ВЕИ. На този етап е по-скоро в демонстрационна фаза в повечето 
сектори; 

7. Розов водород, обичайно се произвежда от електролизата на вода, захранена 
от ядрена енергия. Шепа демонстрационни инсталации са в ход по света; 

8. Жълт водород,  сравнително нов термин, отнасящ се за производството на вода 
от електролиза на вода, захранена от слънчева енергия.  Понякога се припокрива 
с понятието за розов водород;  
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9. Бял водород, отнася се за естествено формирания водород в геологичните 
пластове, който в някои случаи се извлича чрез фракинг. Но понякога се 
използва за водород, добит чрез газификацията на възобновяеми ресурси като 
биомаса или пастмаси. 

В контекста на устойчивата енергийна трансформация се коментира производството и 
приложението на зеления водород.  
Определението за зелен водород в България е законово регламентирано в 
Допълнителни разпоредби на Закона за енергетиката, § 1, т.24 д, както следва: "Зелен 
водород" е водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи 
възобновяеми енергийни източници. Електрическата енергия, използвана за 
производството на зелен водород, е с гаранция за произход на енергия от 
възобновяеми източници.16 
Законът за енергията от възобновяеми източници дефинира какво е енергия от 
възобновяеми източници: "Енергия от възобновяеми източници" е енергията от 
възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, 
съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух - аеротермална 
енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на 
твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на 
топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия, 
водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ 
и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.17 
За жалост едва около 2% от производството на водород използва електролиза на вода. 
Цел на Европейската водородна стратегия е до 2030 г. производстовото му да нарастне 
драстично с инсталирането на 40 GW електролизьори (в момента те възлизат на 1 GW). 
Целта е да се достигнат единични мощности от порядъка на 100 MW. Вече тече първото 
отворено проектно предложение по Зелената сделка за разработване на 100 MW 
електролизьор 18.  Съществуващите в момента най-големи електролизьори са от 
порядъка на 10 МW. 
Водородът като гориво в енергетиката е привлекателен с отсъствието на парникови 
емисии, серни оксиди и фини прахови частици. Обаче не бива да забравят косвените 
емисии от парникови газове при производството му, както от природен газ, така и при 
електролиза. Установено е, че за добиването на 1 тон водород се отделят около 30 тона 
въглероден диоксид. Този отрицателен баланс на вложената електроенергия и добитата 
енергия на водорода и свързаните с него парникови емисии се преодолява чрез 
използването на електроенергия, получена от възобновяеми източници (вятър, водна 
сила, слънчева енергия). 
Трябва да се отбележи, че при добиването му от природен газ, който е изкопаемо 
гориво, коефициентът е от 7 до 9, т.е. не повече от 9 тона. 
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Водородът може да замени въглеродните горива във всяка сфера на тяхното 
приложение: в индустрията, в транспорта, в бита, защото той е важна суровина, но и 
енергиен носител, който може да се получава, съхранява, транспортира и превръща 
отново в електричество навсякъде, където има нужда, при това отделяйки като  
„отпадъчен продукт“ вода, т.е. енергийният му цикъл следва този на кръговрата на 
водата: от вода (чрез електролиза и ВЕИ) до вода. Ето защо водородната икономика е 
кръгова икономика, която осигурява секторна интеграция – двата стълба на една 
модерна икономика, която може да помогне много в борбата с климатичните промени.  
Това не означава, че във всяка една от посочените сфери водородните технологии са 
постигнали нива на технологична зрялост 7-9, както е в транспортния сектор. Както беше 
посочено – ще бъдат необходими още изследвания, опити, експерименти, за да бъдат 
достигнати нивата на технологична зрялост на конвенционалните технологии. Това е 
аналогичен път на развитие, който преминаха и фотоволтаиците и вятърните перки.  
По данни на Международната енергийна агенция, към 2018 г. производствената цена на 
1 кг. водород, в зависимост от начина на добиването му е, както следва19: 

1) Природен газ, който е изкопаемо гориво: 0,9 ÷ 3,2 $/кг 
2) Природен газ, който е изкопаемо гориво, с технология за улавяне, утилизация и 

съхранение на въглерод (CCSU): 1,5 ÷ 2,9 $/кг 
3) Въглища: 1,2 ÷ 2,2 $/кг 
4) ВЕИ: 3,0 ÷ 7,5 $/кг 

Водород в индустрията. 
Както беше посочено водородът не е единственият подход към декарбонизация, но тъй 
като осигурява възможността за мащабна интеграция на възобновяемите източници, от 
което в момента се нуждаем, 21 век бе обявен за век на водородна икономика - защото 
преобразуването и съхранението на енергия като възобновяем газ осигурява лесното й 
преразпределение между секторите и регионите, т.е. осигурява условия за 
декарбонизация на сегменти в енергетиката, транспорта, сградния фонд и 
промишлеността и същевременно служи като буфер за възобновяеми енергийни 
източници. Едно водещо предимство е, че мащабността на въвеждането му не 
представлява проблем. 
Най-бързият пoдход за мащабна декарбонизация на индустрията е замяната на сивия 
водород (произведен от природен газ, който е изкопаемо гориво) със зелен в основни 
производства като това на стомана, на амоняк и азотни торове, в рафинериите, в 
стъкларското производство. Само в два завода в България – рафинерията в Бургас и 
Неохим в Димитровград, дневната консумация на водород възлиза на 600 т. 
Преминаването  към електролиза означава инсталиране на 1 GW електролизьор и поне 
на 1,5 GW фороволтаици, които ще осигурят  1 400 часа зелена енергия. При 100% 
използване нa ВЕИ изцяло зелена енергия, т.е. интегриране на други видове 
възобновяема енергия, дневно ще бъдат спестявани  4 200 т. СО2 . 20 
Един от проектите от европейска значимост касае проектиране и изграждане  на 
централа за зелен водород в Пуертолано, Испания21. През септември 2019 Iberdrola 
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обяви, че стартира проект за най-големият завод за производство на зелен водород за 
промишлена употреба в Европа. Заводът в Пуертолано (Ciudad Real) ще се състои от 100 
MW фотоволтаична слънчева централа, система от литиево-йонни батерии с капацитет 
за съхранение 20 MWh и една от най-големите електролитни системи за производство 
на водород в света (20 MW). Всичко от 100% възобновяеми източници. Проектът трябва 
да бъде завършен през 2021. 
Планираната инвестиция е 150 милиона евро и създаването до 700 работни места. 
Предотвратените емисии - от 39 000 tCO2 / годишно. Зеленият водород, произведен 
там, ще се използва местната амонячна фабрика на Fertiberia -  един от най-ефективните 
заводи в Европейския съюз с производствен капацитет над 200 000 т / годишно. 
Fertiberia ще актуализира и модифицира производствената си технология, за да може да 
използва произведения зелен водород за производство на зелени торове. 

 
Фиг. 2 Илюстративна схема на централата за зелен водород в Пуертолано, Испания 
Въвеждането на тази технология ще бъде в състояние да намали нуждите от природен 
газ в централата с над 10% и ще бъде първата европейска компания в сектора, развила 
опит в мащабно производство на зелен амоняк. 
Новият завод, който ще започне да функционира през 2021 г., е в община Пуертолано, 
провинция Кастилия – Ла Манча. Това е и местоположението на Националния 
водороден център на Испания - CNH2, за изследователска и развойна дейност (R&D) със 
съоръжения за тестване. Той консултира проекта от самото му създаване. Освен това 
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проектът ще спомогне за напредъка на технологичната зрялост на зеления водород и ще 
го направи решение за ефективна декарбонизация в средносрочен план. 
Iberdrola избра европейската компания Nel Hydrogen Electrolyser - подразделение на Nel 
ASA - за свой предпочитан доставчик за изграждането на системата за производство на 
водород чрез електролиза, която ще се основава на нейния разтвор Proton PEM®. 
Слънчевата централа (100 MW) вече е получила положително становище за въздействие 
върху околната среда (EIS) и ще има следните иновативни нововъведения: 

● Инсталацията ще има двуфазни панели, никога досега използвани в 
корпоративни проекти, които позволяват по-голямо производство, тъй като имат 
две  светлочувствителни повърхности и осигуряват по-дълъг полезен живот; 

● Заводът е проектиран с клъстерни инвертори или струнни инвертори, които 
подобряват добива и позволяват по-добро използване на повърхността; 

● Проектът ще има система за съхранение, която ще улесни управлението на 
централата. Батерийната система (с мощност 5 MW) ще има капацитет за 
съхранение от 20 MWh. 

Партньорството между Iberdrola и Fertiberia за 800 Mw зелен водород има за цел да 
постави Испания в челните редици на зеления водород в Европа и да я превърне в 
технологичен еталон при производството и използването на този ресурс, особено в 
областта на електролизата. За тази цел и двете компании стартираха този цялостен 
проект, който включва разработването на 800 MW зелен водород с инвестиция от 1,8 
млрд. евро до 2027 г. 
Иновационната инициатива, която ще започне с въвеждането в експлоатация на 
комплекса Пуертолано, може да бъде завършена с план за умножаване на капацитета 
на този първи завод х 40 с разработването на три други проекта между 2023 и 2027 г., 
които ще бъдат осъществени в завод Fertiberia в община Ciudad Real и в завода Palos de 
la Frontera в Huelva. Интересът към амоняка бързо нараства, защото от една страна 
транспортът на водород под формата на амоняк е лесен, а от друга страна има 
възможност амонякът да се използва директно като гориво за корабите, или в горивните 
клетки, където чрез електрохимична реакция (а не изгаряне) ще се трансформира 
отново в енергия – електрическа и топлинна.  
Планът е за постигане на 800 MW електролиза, еквивалентно на 20% от националната 
цел от 4 GW, инсталирана до 2030 г., и ще гарантира, че около 25% от водорода, 
консумиран в момента в Испания, няма да генерира емисии на CO2. Годишното 
производство на водород, който се използва като суровина в рафиниращата, 
химическата и торовата промишленост, е 0,5 Mt H2/година и това генерира емисии от 5 
Mt CO2/годишно. В световен мащаб тази цифра нараства до 830 Mt CO2 годишно. 
Освен това инициативата допринася за развитието на цялата верига на създаване на 
стойност, създавайки почти 4 000 квалифицирани работни места (2 000 от тях още през 
2023 г.) чрез 500 местни доставчици. 
Проектът, който е резултат от частно и публично сътрудничество, е създаден със същата 
амбиция, която правителството е показало в своята Пътна карта за зелен водород и ще 
изисква подкрепа от Европейския фонд за възстановяване за изпълнението на 
последните три етапа. Европейският съюз стартира стратегия за стимулиране на зеления 
водород: той има за цел да има 40 GW зелени водородни електролизьори само за 10 
години. 
Iberdrola, заедно с шест водещи световни индустриални компании, обяви създаването 
на глобален алианс за ускоряване на мащаба и производството на зелен водород 50 



пъти през следващите шест години, за да ускори трансформацията на най-интензивните 
въглеродни индустрии в света, включително производство на електроенергия, 
химикали, производство на стомана и тежък транспорт. 
Новата инициатива Green Hydrogen Catapult  за производството на водород въз основа 
на възобновяеми енергийни източници до 2026 г. и да се намалят наполовина 
настоящите разходи за зелен водород до по-малко от 2 долара за килограм. 
Чрез тази новосъздадена инициатива партньорите основатели ще работят заедно, за да 
ускорят технологичната трансформация и да постигнат напредък в производството и 
строителството на компоненти, развитието на пазара и инвестициите. Постигането на 
целите, заложени за Catapult, ще доведе до инвестиция от приблизително 11 милиарда 
долара и ще създаде над 120 000 работни места, което също ще даде тласък на 
възстановяването от катастрофата COVID-19. 
Посоченият пример на Испания е с цел да се представи реален такъв, вече в стартирало 
изпълнение, а не като инвестиционно намерение.  
България има необходимите природни дадености и структурни възможности да 
адаптира и изпълни проект с подобен потенциал в Югоизточна Европа, като моментът е 
подходящ и от гледна точка на достъпно финансиране и на все още незапълнена 
пазарна ниша.  
Примерът на Испания може да бъде разглеждан и като добра практика, която да бъде 
адаптирана в България, например на територията на минно-енергийния комплекс 
Марица Изток и чрез подобна цялостна трансформация да се запази неговата значимост 
и за регионалната и за националната икономика, а също и като социална значимост.  
Колко ще струва и колко ще продължи конкретно един такъв проект? Всяко изнасяне на 
цифри, на този етап, ще има по-скоро спекулативен характер. Но сравнено с други 
лансирани идеи за улавяне и съхранение на въглероден двуокис (CCS) и малки модулни 
реактори, които на този етап попадат по-скоро в режим на неодобрение и неприемане 
от ЕК, то тази инвестиция е изисква да бъде оценена. Необходимо е извършването на 
предпроектно проучване, което е задължително за всеки един по-мащабен проект, с 
разглеждането на различни сценарии за изпълнение. Тук трябва да се подчертае, че 
мащабността му, от гледна точка и на цялостната трансформация, предполага 
средносрочен времеви хоризонт.  
Водородът си пробива път в енергетиката, не само чрез горивните клетки, но и като 
добавка към метана, инжектиран директно в газопроводите за природен газ. По този 
начин се намалява товарът от парникови емисии при използването на природен газ като 
гориво. Но ако трябва да говорим за транспорт по газопроводи, там където трябва да се 
строят нови трасета и има нужда от транспортиране на водород, рационалният подход е 
директно да се строят водородопроводи. Вече има проектирана такава европейска 
мрежа с участието на 11 държави. Мястото на България е там, а първите газопроводи 
могат да свързват водород, произведен в комплекса Марица Изток със завода за амоняк 
(Неохим), което може да се превърне в един от проектите на България от 
общоевропейски интерес.  
Водород в транспорта. 
Другото много широко и реално вече стартирало приложение на водорода е в 
транспортния сектор като цяло, който пък от своя страна попада във фокуса на Зелената 
сделка и освен това има съществен принос към генерираните емисии СО2, респективно 
въвеждането на адекватните иновативни технологии в него ще имат съществен принос 
към силното им редуциране и постигането на климатична неутралност.  



Транспортът причинява над ¼  от емисиите на парникови газовe, при това се забелязва 
стабилна тенденция за нарастването им, което налага революционно преструктуриране 
на сектора. През 2017 г. те са нараснали с 20% спрямо 1990 г. Нефтените продукти 
осигуряват 95% от енергията, консумирана в сухопътния транспорт. За постигането на 
бърз климатичен неутралитет е необходимо намаляване на емисиите с 90%, поради 
което мащабното внедряване на водорода с бързи темпове е от ключово значение за 
ЕС. Основни приоритети са намаляването на транспортните емисии в градовете, 
пристанищата и летищата.  
Делът от възобновяемата енергия в транспортната система на ЕС, според Евростат, през 
2019 г. е 8,9%, което е повече от два пъти в сравнение с 2011 г – 4,1%22. По данни на на 
Световния Икономически Форум (WEForum) продажбата на електрически автомобили в 
световен мащаб е нарастнала от 0,58 през 2015 на 2,3 през 2020 г, което е почти 
четирикратно увеличение само за пет години. Китай продължава да води в световен 
мащаб  с близо 1,2 милиона са продадени там през 2019 г., с които до края на годината 
вече са 3,35 милиона по пътищата на Китай. В Европа през 2020 г. Норвегия води с 
превозни средства с нулеви емисии, които представляват над половината от новите 
автомобили, регистрирани до края на ноември 2020 г. 23Другите държави с най-голям 
брой регистрирани електрически превозни средства (ЕПС) са Франция, Германия и 
Великобритания. В пътния транспорт най-масово навлизат електрическите автомобили и 
автобуси (предимно за градски транспорт). През 2018 г. по данни на Обединения 
изследователски център (JRC) към ЕК броят на ЕПС на батерии е над 4 млн. Очаква се до 
2040 г. той да нарасне на 900 млн., което ще изисква производство на литиеви батерии 
осигуряващи 4000 GWh енергия. В момента 3% от глобалната продукция принадлежи на 
Европа. Плановете са този дял да нарасне над 25%.  
По отношение на водородната електромобилност, технологията е подходяща за големи 
превозни средства: автобуси, товарни автомобили, влакове в близка перспектива, 
морски транспорт и авиация – в по-дългосрочен план. Анализът на Роланд Бергер 
базиран на интересите на Европейските региони 24, както и националните рамкови 
програми за алтернативни горива показват, че технологиите са разработени, интерес 
има, но все още няма достатъчна продукция, което е причина за по-високите цени, 
независимо че през последните 2 години те са спаднали с близо 50%. До 2025 г. се 
очаква електромобилността на база водород да поеме 0.3-0.4% от общия брой превозни 
средства, а разрастването на зарядната инфраструктура в Европа да достигне 820-840 
станции, обслужващи около 1 млн. превозни средства. Прогнозите за 2030 г. в глобален 
аспект са за 2,5 млн. водородни електромобили, след което ще започне един много 
бърз и масов преход към водородна електромобилност. 
Мерките за въвеждане на водородна електромобилност са насочени в няколко 
направления: технологично развитие, мащабни демонстрационни проекти, 
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законодателни инициативи, координирани действия, които ангажират националните 
политики чрез разработването на Национални рамкови програми. От 2016 г. се 
наблюдава динамично актуализиране на европейските директиви касаещи 
транспортния сектор, като се поставят сериозни ограничения по отношение на емисиите 
по категории транспортни средства и държави и изисквания за мобилност с нулеви 
емисии, която зеленият водород може да осигури. През декември 2020 г. бе приета 
Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (СУИМ)25, която очертава визията и 
новите мерки за декарбонизация на транспортния сектор. Сериозно и мотивирано се 
акцентира върху масовото въвеждане на водорода за тежкотоварния транспорт, което 
засяга България като основен превозвач и транспортен коридор към Азия. За водорода 
има и ново предизвикателство – да се справи със специфични ниши в транспортния 
сектор, които не подлежат на електрификация или батерийна електромобилност като 
тежкотоварния транспорт, авиацията, морския транспорт. 
Основните предимства на водородните електрически превозни средства са:  

• Възможност да работят изцяло с нулеви емисии (при работа със зелен водород);  
• Пробег с едно зареждане подобен на този при двигателя в вътрешно горене (за 

леки автомобили – 600÷700 км.);  
• Време на зареждане – 3 минути за лек автомобил; 10 минути за автобус;  
• Безшумни.  

Водородните електромобили комбинират позитивите на батерийните електрически 
превозни средства и тези на моторните превозни средства с двигател с вътрешно 
горене.  
Недостатъците им са:  

• все още висока цена;  
• липса на зарядна инфраструктура;  
• липса на масово производство;  
• все още слаба нормативна база (особено в някои държави като България).  

Обнадеждаващото е, че това са преодолими бариери, за които в момента се взимат 
общоевропейски мерки. 

 
Фиг. 3 и 4: „Почерпка“ с вода от ауспуха на Тойота Мирай („Среща на високо равнище 

по водорода“, 18 Май 2018 г., НДК, София) 
Често задаван въпрос е: Опасен ли е водородът като енергиен носител на борда на 
електрическото превозно средство? Това е един въпрос, по който трябва много да се 
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говори. Водородът не е по-опасен от конвенционалните горива. Напротив, в много 
отношения той е по-безопасен. Разбира се, както с всяко запалимо вещество, е 
необходимо да се спазват определени правила. 
По отношение на автомобилите, Департаментът по енергия на САЩ демонстрира 
експеримент със запалване на водород и на бензин при движещ се автомобил. Както се 
вижда, при бензина автомобилът изгаря изцяло за 90 сек, докато автомобилът 
използващ водород спира своето движение поради липса на гориво, което е изгоряло за 
секунди като фойерверк. 

 
Фиг. 5: Пожар при водороден (ляво на снимките) и бензинов (дясно на снимките) 
автомобил 
Чрез използването на водород, произведен само от възобновяеми енергийни 
източници, един електрически автобус на водород би спестил приблизително 800 тона 
CO2 за своя живот от 12 години в сравнение с конвенционален дизелов автобус. ЕС 
въведе първите регулаторни стандарти с Директивите за качеството на атмосферния 
въздух (2008 г.) и Насърчаване на чисти и енергийно ефективни превозни средства за 
автомобилен транспорт (2009 г.). Много европейски градове и региони започнаха да 
инициират промяна в своите системи за обществен транспорт, например с Европейската 
декларация за изменение на климата от 2015 г. и Декларацията за чисти автобуси „C40 
Cities“, подписана от 96 държави в света26.  
Въвеждането на водородната електромобилност е един от 3-те основни стълба в 
дейността на СП ГКВ от неговото създаване, като този приоритет продължава и в новата 
водородна стратегия на ЕС27. 
Днес в Европа се движат около 2000 леки автомобила и 300 автобуса, за което основна 
заслуга имат демонстрационните проекти на Предприятието, започвайки през 2010 г. с 
26 експериментални автобуса и съответната инфраструктура в 5 европейски държави в 
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проекта СHIC28. Следват Н2МE (2014 – 2020) с въвеждане в реална пазарна експлоатация 
на 1230 леки автомобила и микробуси и съответно на 20 зарядни станции29.  
В момента приключва JIVE 230, който реализира 150 водородни автобуса в 7 европейски 
държави (Норвегия, Дания, Швеция, Холандия, Германия, Франция, Великобритания). 

 
Фиг. 6: Водородна електромобилност в Европа на база демонстрационни проекти на 

СП ГКВ (данни от Обзора на изпълнението на програмата за 2019 г.31
 

 

Извън СП ГКВ трябва да се спомене проектът H2BUS субсидиран по Механизъм за 
свързване на Европа (CEF) за 600 автобуса и 50 зарядни станции, който стартира през 
2019 г. 32. Национални проекти, макар и в по-малък мащаб, се субсидират в Германия, 
Франция, Великобритания. Френските пощи масово въведоха на електрическите си 
микробуси Рено-канго удължител на пробег на горивна клетка, с което подобриха рязко 
експлоатационните параметри на колите и ефективността им 33 
За жалост картата на европейската водородна мобилност засяга северозападна Европа. 
Логично, подобна е и картината със зарядната инфраструктура (Фиг.7). Най-близката 
зарядна станция до София е на разстояние 1000 км (изборът е Виена или Болцано). В 
края на 2019 г. на България бе предложено участие в проекта JIVE 2 34със закупуването 
на първите 5 водородни автобуса с 25% субсисия от СП ГКВ, т.е. на цената на един 
електрически автобус. За съжаление страната ни не можа да се справи с 
административните пречки и пропусна шанса да бъде първата страна в региона, която 
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въвежда водородна електромобилност. Надеждите са в новите стратегически, 
регулаторни документи и Оперативни програми да бъдат въведени съответните мерки 
за преодоляване на пропуска и да стане ясно, че водородните превозни средства на 
горивна клетка са електромобили, т. е. в тях водородът не изгаря. 
Едно от основните Европейски и национални предизвикателства е „коригирането“ на 
европейската карта на водородната електромобилност, така че до 2025 г. да бъде 
осигурена териториална свързаност. Очаква се втората актуализация на Директивата за 
алтернативни горива 35да осигури и ускори този процес, който започна още през 2017 г. 
с първата актуализация на Директивата, където водородът получен от възобновяема 
енергия бе обявен за алтернативно гориво от небиологичен вид, а всяка държава-
членка бе задължена да изготви своя Национална рамка за политика за развитието на 
пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната 
инфраструктура НРП36. Съгласно предстоящото второ актуализиране се предвижда 
ежегодно отчитане на напредъка в изпълнението на поетите ангажименти. 
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За да може водородният електротранспорт да навлезе масово, е необходимо в паралел 
с разработването на транспортните средства да се развива изграждането на зарядната 
инфраструктура. Водородът произведен от възобновяема енергия, бе определен като 
алтернативно гориво с нулеви емисии, което спада към категорията „възобновяемо 
транспортно гориво от небиологичен произход“ чрез Директива (ЕС) 2015/1513 за 
качеството на горивата38. Това даде възможност за включването му в групата на 
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 � ДИРЕКТИВА 2014/94/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година 

за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN  
36
 � Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния 

сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура, 
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-
alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura 

 
37
 � European Union Hydrogen Highway, https://www.hydrogencarsnow.com/index.php/european-union-

hydrogen-highway/  
38
 � Директива (ЕС) 2015/1513 за качеството на горивата, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN%20
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura%20
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura%20
https://www.hydrogencarsnow.com/index.php/european-union-hydrogen-highway/%20
https://www.hydrogencarsnow.com/index.php/european-union-hydrogen-highway/%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513%20


алтернативните горива съгласно ревизираната през 2017 г. Директива (ЕС) 2014/94, въз 
основа на която всяка страна-членка бе задължена да разработи и изпълнява НРП. Тази 
политика ангажира както фирмите производителки, така и националните политики на 
държавите-членки.  
Първоначалните инвестиции за ВЗС с локално производство са по-големи, но 
транспортирането е елиминирано. Обикновено въвеждането на ВЗС започва с външно 
доставяне на водород (където има такова производство), последвано от по-нататъшно 
разширяване с електролизьор за локализирано производство. Счита се, че 
транспортирането на водород на разстояния до 250 км. е икономически целесъобразно. 
Оценката на ЕК (COM (2017) 65239 , базирана на данните на НРП на държавите членки, 
показва, че през 2025 г. делът на водородния електротранспорт ще бъде между 0,3 и 
0,4% от общия европейски транспорт. Планираните ВЗС са между 820 и 840. Те трябва да 
обслужат между 0,9 и 1,1 млн. водородни превози средства.  
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 �

 Towards the broadest use of alternative fuels -an Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure under 

Article 10(6) of Directive 2014/94/EU, including the assessment of national policy frameworks under Article 10(2) 
of Directive 2014/94/EU, (COM(2017) 652 final, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-652-F1- EN-MAIN-PART-1.PDF 



Фиг. 8: Обезпеченост с брой зарядни станции по държави-членки 
Данните бяха актуализирани през 2019 г. , като всяка държава-членка бе задължена да 
предостави Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от 
директива 2014/94/EC на европейския парламент и на съвета от 22 октомври 2014 г. за 
разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива с прогнозни данни до 2030 за 
въвеждането на водороден транспорт и инфраструктура както по видове, така и като 
инвестиции. Прогнозните данни са посочени в следващата таблица: 

Таблица 1: Прогнози за въвеждане на водородна електромобилност в Европа през 
2030 г. по данни от НРП40  

 Вид транспортно 
средство/ВЗС  

Брой 2020 г.  Брой 2030 г.  

1.  Леки автомобили  2 000  1 235 000  
2.  Автобуси  300  5 200  
3.  Товарни автомобили  40  45 000  
4.  Влакове  3  53  
5.  Кораби  20  584  
6.  Зарядни станции  150  62 300  

 
Enerfin, вятърната електроцентрала на испанския строител на инфраструктура Elecnor SA 
(BME: ENO), подаде петиция до пристанищната администрация на A Coruna, 
северозападна Испания, търсейки концесия за изграждане и експлоатация на завод за 
производство на зелен водород в зоната на пристанището. Заводът Green H2 Langosteira 
ще бъде разположен във външното пристанище в Пунта Лангостейра и ще използва 
възобновяема енергия, генерирана на място. Предложеното съоръжение ще има и 
станция за зареждане с водород. Полученият зелен водород може да се използва за 
захранване на тежкотоварни превозни средства и пристанищни машини или в 
промишлени процеси, каза Elecnor. Компанията очаква централата да започне да работи 
до края на 2023 г. Проектът е част от инициативата A Coruna Green Port, която 
пристанищната администрация стартира с цел да се превърне в център за 
декарбонизация и референтна точка за доставка на зелен водород в региона41. 
България бе една от първите 14 държави-членки, която прие официално водорода като 
алтернативно гориво чрез НРП42, която бе подготвена в съответствие с изискванията на 
чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС 43и одобрена с Решение № 87 на Министерския съвет от 
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 �

 Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния 

сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура | Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (government.bg) 
41
 �

 Elecnor proposes green hydrogen project at Spain's A Coruna port (renewablesnow.com) 
42
 � Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния 

сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура, 
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-
alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura 

 
43

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura
https://renewablesnow.com/news/elecnor-proposes-green-hydrogen-project-at-spains-a-coruna-port-744918/
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura%20
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-na-alternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnata-infrastruktura%20


26.01.2017 г. и изменена с Решение № 323 на Министерския съвет от 11.05.2018 г. 
Нейната цел е създаването на благоприятна среда за по-широко прилагане на 
алтернативни горива и задвижвания в сектора на транспорта и постигането на условия, 
сравними в областта с други развити страни от Европейския съюз.  
На този етап в България водородът се получава предимно от паров реформинг на 
природен газ, който е изкопаемо гориво. Годишната консумация на водород (около 50 
000 т/г с отделяне на около 450 000 т/г СО2) е главно в индустрията - основно за 
производство на амоняк и азотни торове и в рафинерията ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас.  
В България все още няма водородна електромобилност, но съществуват добри 
предпоставки за въвеждането й в транспорта, базирани на:  

● Силна и дефрагментирана наука, която осигурява необходимата изследователска 
и развойна дейност;  

● Начало на национални инвестиции в научната инфраструктура и 
демонстрационни проекти;  

● Увеличаване на интереса от страна на индустриалния сектор;  
● Обединение на национални и регионални усилия в съчетание с новопоявяващи 

се бизнес интереси;  
● Повишена политическа информираност, за което през последните месеци тласък 

даде Зелената сделка44  и особено Европейския план за възстановяване45, както и 
Европейската водородна стратегия46. В тази посока има какво още да се желае 
както на високо политическо ниво, така и в държавната администрация.  

Съгласно Чл. 10 (1) на Директива /94/ЕС „Всяка държава членка представя на Комисията 
доклад за прилагането на националната си рамка за политиката до 18 ноември 2019 г. и 
на всеки три години след това. В момента се подготвя ново актуализиране на 
Директивата, съгласно което всяка страна-членка ще трябва да докладва ежегодно 
напредъка в изпълнението на ангажиментите поети с НРП.  
Първият Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от 
директива 2014/94/ЕС от 3.01.2020 (НД 2020)47, който страната ни представи в началото 
на 2020, на практика създаде реалистична национална рамка за въвеждането на 
водорода в транспортния сектор за периода 2020-2030, каквито бяха и изискванията към 

                                                                                                                                                                            
 � ДИРЕКТИВА 2014/94/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година 

за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива   https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN 

 
44
 � The European Green Deal, COM(2019) 640 final, Brussels, 11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN  
45
 � Recovery plan for Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en  
46
 � 

Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата в Европа, 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN 
47
 � 

Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от директива 2014/94/ес 

на европейския парламент и на съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за 
алтернативни горива, https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/national_report_bulgaria_ 
alternative fuels_3-01-2020-final.pdf 
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https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/national_report_bulgaria_


документа. Нейното реализиране ще спомогне за изпълнение на политиките на 
Зелената сделка. Позитивен акт е, че България последва примера на другите 
Европейските държави от последните месеци и спешно се готви да приеме своя 
национална водородна концепция, в която един от приоритетите ще бъде водородният 
транспорт, за който на практика вече има консолидирана и приета пътна карта. На 
заседанието си от 24.03.2021 Министерски съвет одобри „подготовката на Национална 
водородна концепция в Република България и Национална пътна карта за подобряване 
на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и 
механизмите за производство и доставка на водород“.  
Сериозен фактор който налага въвеждането и широкoто разгръщане на водородна 
транспортна инфраструктура, е силно замърсеният въздух. За жалост България е 
страната с най-висока смъртност поради замърсяване на въздуха48. Това определя 
транспорта като важен приоритетен сектор за декарбонизация. Навлизането на зелен 
водород в транспортния сектор ще съдейства и за изпълнението на ангажиментите на 
България за 14% енергия от ВЕИ в транспорта.  
Общественият транспорт има ключови позиции за намаляване на емисиите в градовете.  
През ноември 2019 г. на България бе предоставена възможност да бъде включена в 
проекта JIVE 2 на СПГКВ и да закупи 5 водородни автобуса на цена, съизмерима с тази на 
електрическите автобуси. Така страната ни щеше първа в региона да въведе водородна 
електромобилност. За жалост тази възможност не можа да бъде реализирана в рамките 
на приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на ПО 
„Околна среда“ поради две основни причини: (i) ниското ниво на осведоменост и 
неподготвеност на държавната администрация по отношение на водородния транспорт, 
който все още не се възприема като електротранспорт и не е отразен в националните 
документи и (ii) нахлуването на пандемията, която тотално блокира възможностите за 
адекватни промени в терминологията на документите на Оперативна програма „Околна 
среда“. Тази нереализирана възможност имà и положителен ефект – тя повиши бързо 
информираността и интереса към водородната електромобилност и пътищата за 
реализирането й. Три общини в България се активираха и изявиха интерес към 
закупуването на петте водородни автобуса. Те се подготвят за новия програмен период с 
амбицията да въведат както батерийна, така и водородна електромобилност с нулеви 
емисии. 
Съгласно Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от 
директива 2014/94/ЕС от 3.01.202049, България е поела ангажимент до 2025г. да бъдат 
регистрирани 120 водородни електрически превозни средства и да започнат да 
функционират 5 зарядни станции, едната от които – подвижна. До 2030 г. броят им 
трябва да нарастне съответно с още 599 транспортни средства и 14 зарядни станции. 
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 � Европейска сметна палата, Замърсяване на въздуха — здравето ни все още не е достатъчно 

защитено, специален доклад 23/2018, 
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 Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от директива 

2014/94/ес на европейския парламент и на съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на 
инфраструктура за алтернативни горива 
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/national_report_bulgaria_alternative_ fuels_3-01-2020-
final.pdf 

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/national_report_bulgaria_alternative_%20fuels_3-01-2020-final.pdf
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/national_report_bulgaria_alternative_%20fuels_3-01-2020-final.pdf


Прогнозното разпределение по типове водородни превозни средства е представено в 
следващата таблица: 

Таблица 2: Прогнози за разпространение на електрически превозни средства, 
задвижвани с водород до 2030 г. 

Тип транспорт  Транспортно средство  2025 г.  2030 г.  Общо 2030 г.  
Пътен  Двуколесни превозни средства  

Леки автомобили  
Леки търговски превозни средства  
Тежкотоварни търговски превозни 
средства  
Градски и туристически автобуси 
Общо 

10 
20 
10 

 
0  

80 
120 

40 
100 

50 
 

5 
400  
595 

50  
120 

60 
 

5 
480 
715 

Воден  Речни кораби  
Морски кораби  
Общо 

1  
0 
1 

1  
1 
2 

2 
1 
3  

Релсов  Локомотиви  2  2

  
Общо  122  599  7

2
1

  

 
Таблица 3: Прогнозен брой водородни зарядни станции 

Водородни зарядни станции  2025 г.  2030 г.  
Общ брой зарядни станции  5*  14**  
Зарядни станции 350 бара  5  11  
Зарядни станции 700 бара  2  9  

 
В момента в България няма централизирано производство на водород, нито 
инфраструктура на водородни зарядни станции, поради което прогнозното планиране 
на ВЗС както по местоположение, така и по тип и капацитет ще претърпи промени с цел 
повишаване на ефективността и намаляване на себестойността. Предвижда се първите 
зарядни станции да произвеждат на място водород чрез електролиза с енергия от ВЕИ. 
По-големият капацитет на електролизьорите понижава тяхната себестойност, но при 
положение, че се осигури консумацията, което налага паралелно изграждане на 
транспортния парк и инфраструктурата при предварителни разчети за Общата цена на 
притежание (ОЦП), в т.ч. при поетапно нарастване на консумацията. Вариантът с 
производство на водород на място е по-скъп като начална инвестиция. Очаква се обаче 
към 2025 г. да има центрлизирано производство с акцент за индустриални цели и 
производство на електроенергия. Това ще промени типа на зарядните станции, в които 
водородът ще се доставя отвън, като този процес ще зависи от сроковете за изграждане 
на централизираното производство. Така например Община Бургас съвместно с ЛУКОИЛ 
проектира въвеждането на мащабно производство на зелен водород за рафинерията, 
като част от него ще се използва за градския водороден електротранспорт. По 
първоначални данни до 2023 г. ще бъде изградена инсталация за 7 MW електролиза, 
като за транспорта в Бургас са предвидени 300 т/година водород, които могат да 
захранват парк от около 40 водородни градски автобуса. Стара Загора, която е член на 



европейската платформа „Водородни долини“, също планира да получава зелен 
водород за градския транспорт от бъдещия водороден хъб в района на Марица изток.  
Както беше споменато, в предстоящото актуализиране на Директива 94/2014/ЕС се 
предвижда водородните зарядни станции да са разположени на разстояние една от 
друга 120 км., преференциално по TEN-T коридорите. Прогнозното им разположение 
съгласно водородната пътна карта на МТИТС за момента е до 2025 г. водородни 
зарядни станции да има в София, Стара Загора, Бургас, Русе, както и една подвижна 
демонстрационна станция, планувана да бъде разработена до 2022 година в Центъра по 
върхови постижения ХИТМОБИЛ, финансиран по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. Една от нишите за водороден транспорт, която силно ще се 
разрастне, е международният превоз с товарни автомобили, където България има силни 
позиции. Това ще наложи осигуряване на съответната национална инфраструктура и 
построяване на зарядни станции по магистралите, което е предвидено за периода след 
2025 г., но във връзка с ускореното въвеждане на водородна електромобилност в 
тежкотоварния транспорт, този процес може да започне и по-рано. За периода 2025-
2030 г. е предвидено следното разпределение на новите ВЗС: София (3 станции, едната 
на Околовръстно шосе), Пловдив, Стара Загора (на магистралата), Благоевград (на 
магистралата), Бургас (на магистралата), Варна, Видин, Плевен, В. Търново, Смолян, 
Кулата, Свиленград.  
Тъй като в зависимост от типа на превозното средство се използва различно налягане, а 
компресията до по-високо налягане е по-скъпа, трябва също така да се прецени къде и 
кога да се постави колонка за зареждане на 700 бара. 



Таблица 4:  Прогнозни оценки за необходимите инвестиции за осигуряване на водородна зарядна инфраструктура. 
Период  
Брой  
Доставяне на водород  
Капaцитет  
кг/ден  
Необходими ВЕИ мощности*  
Електролизьор  
хил. лв  
Зарядна станция (компресор/ 
диспенсер)  
хил. лв  
Доставка отвън**  
Общо цена  
/за 1 брой/  
хил. лв  
Общо цена  
хил. лв  
2021-2025  
2  
Електролиза на място  

1 000  
Около 8 МW  

8 000  
7 000  

(350 и 700 бара)  
-  

15 000  
30 000  

 

2 
Електролиза на място  



500  
Около 4 МW  

4 000  
6 000  

(350 бара)  
-  

10 000  
20 000  

 

1 
Електролиза на място  

30  
Около 1 МW  

700  
1600  

-  
2 300  
2 300  

 

Общо 
 

 
 

 
 
 
 

52 300  
2026-2030  
3  
Транспорт на водород  

200- 300  



Около 3 МW  
-  

3 000  
(700 бара)  

600  
3 600  

10 800  
 

1 
Електролиза на място  

 1 000  
Около 8 МW  

6 000  
6 000  

(350 и 700 бара)  
-  

12 000  
12 000  

 

5 
Транспорт на водород  

500  
Транспорт на водород  
--  

3 000  
(350 и 700 бара)  

1 000  
 4 000  

20 000  
 

5 
Транспорт на водород  



500  
Транспорт на водород  
-  

2 200  
(350 бара)  

1 000  
3 200  

16 000  
 
Общо 
 
 
 
 
 
 
 

58 800 
2021-2030 
Общо 
 
 
 
 
 
 
 

111 100



За България и по-специално за общините по река Дунав се очертава още една 
перспективна ниша за ретро-фитинг – водният транспорт. От няколко години Дунавският 
транспортен коридор е Европейски приоритет, но с разработването на Европейската 
водородна стратегия, както и стратегиите на Германия 50 и Австрия, ролята на 
водородния транспорт по реката нараства. Следвайки философията на Зелената сделка, 
европейските държави се обединяват за единни действия, за да може да се използва 
потенциалът на всяка държава - едни региони имат условия да произвеждат 
възобновяема енергия, други са по-напред с технологиите за производство на водород 
от нея, а трети имат нужда от този водород. В общоевропейската форма, която в 
момента се предлага, са т.н. „важни проекти от общoевропейски интерес (ВПОИ), за 
която вече стана въпрос, една от инициативите - Green Hydrognen and Blue Danube51 
касае TEN-T коридора по река Дунав. Предвижда се той да се използва за транспорт на 
произвеждания в Югоизточна Европа (България, Румъния) зелен водород с кораби за 
Австрия и Германия. За момента са планирани 40 кораба. България, която има най-
голям потенциал за производство и износ на зелен водород, не фигурираше в 
предложението, като нейните потенциални функции бяха заети от Румъния. Този 
пропуск на практика вече е компенсиран с подписването на Манифеста за ВПОЕИ и 
решението на МС от 24.03.2021 за „действия по присъединяване на Република България 
към стратегическите инициативи на Европейския съюз в областта на водорода - 
Европейски алианс за чист водород и Манифест (политическа декларация) за 
развитието на Европейска верига за създаване на стойност  „Водородни технологии 
и системи”. 
Участието на Община Русе в програмата на Съвместно предприятие „Горивни клетки и 
водород „за подпомагане изготвянето на проект за ретро-фитинг на кораб-влекач, ще 
повиши регионалната експертиза и ще осигури силни позиции на България за участие 
във ВПОИ “Green Hydrogen& Blue Danube”. В рамките на тази подготовка се структурира 
и консорциум, в който участват наука и бизнес, тъй като задачата на проекта е 
иновативна и високо технологична.  
Националната експертиза в ретро-фитинга може да бъде основа за навлизането на 
чужди инвестиции за интегриране на водородни превозни средства в България, предвид 
нарастващото търсене и необходимост от мащабно разширение на производствените 
мощности. 
Въвеждането на водородна електромобилност в България при използване на зелен 
водород се очертава като най-зрялата и подготвена ниша за навлизане на водородните 
технологии, в която се създава национална експертиза и възможности за участие във 
веригата от стойности. Както беше посочено, България прие водорода като 
алтернативно гориво още през 2017 г. с НРП, която беше актуализирана в началото на 
2020 г., а през септември 2020 г. трябваше да бъде представен план за изграждане на 
инфраструктура от водородни зарядни станции, в резултат на което на практика бе 
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разработена Пътна карта до 2030 г. Първият български документ свързан с водородните 
технологии – Наредбата за водородните зарядни станции, отново касае водородния 
транспорт. Първият национален демонстрационен проект по водород, финансиран от 
МОН, който е насочен към национално производство, е отново свързан с транспорта, 
при това темата – ретро-фитинг, става авангардна на европейско ниво. Откриват се и 
възможности за български фирми да участват във веригата на стойността. България няма 
автомобилостроене, но тя е специализирана в разработване и производство на 
компоненти за тази индустрия. Експертизата в областта на електродвигателите може да 
намери добра почва във водородната електромобилност. По отношение на публичната 
ангажираност, отново оценката е много висока. Четири общини се готвят сериозно за 
новото предизвикателство, което осигурява транспорт с нулеви емисии, 
демонстрирайки добри познания, осведоменост по отношение на политиките и 
технологиите и работейки с научната общност и местната индустрия, което е сериозна 
предпоставка за успех. Основните принципни трудности са от финансов характер, но 
Европейската програма на Зелената сделка и механизмите за нейното реализиране 
осигуряват силни финансови механизми. 
Извън приложението в транспортния сектор, водородът все повече се разглежда като 
приложение и в бита - в т.нар. водородни сгради. При тях подходът CHP (combine heat 
and power) предвижда използването на зелен водород, получен чрез електролиза52. 
Системата вече е инсталирана в няколко обществени сгради в Германия и работата за 
все по-широкото й навлизане набира скорост. 
България има реалните възможности да направи необходимите решаващи крачки и да 
започне с трансформацията на икономиката си към ниско и нулево въглеродна, 
използвайки достъпното финансиране и възможностите за работа в партньорство, 
прилагайки и надграждайки съществуващите иновации. 
В заключение: 
По данни на Международната енергийна агенция чистият водород, произвеждан от 
възобновяеми източници, ядрени или изкопаеми горива с технология за улавяне, 
утилизация и съхранение на въглерод (CCUS), може да помогне за декарбонизация на 
редица сектори, включително транспорт на дълги разстояния, химикали, желязо и 
стомана, където е доказано, че е трудно да се намалят емисиите. Водородът може също 
да помогне за подобряване на качеството на въздуха в градовете и подобряване на 
енергийната сигурност. Водородът може също така да подпомогне интегрирането на 
променливи възобновяеми източници в електроенергийната система, като е една от 
малкото възможности за съхранение на електроенергия в продължение на дни, 
седмици или месеци. Днес водородът се използва главно в рафиниращия и химическия 
сектор и се произвежда от вкаменелости, което представлява 6% от глобалното 
използване на природен газ и 2% от потреблението на въглища и е отговорен за 830 
MtCO2 годишни емисии на CO2. Разширяването ще бъде от решаващо значение за 
намаляване на разходите за технологии за производство и използване на чист водород, 
като електролизатори, горивни клетки и производство на водород с CCUS53. 
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Дали България трябва да използва, обоснована с анализи и калкулации, част от 
безпрецедентно големите достъпни източници за финансиране, с които ще разполага в 
следващите 7-10 години, за да постигне готовност във водородната икономика, 
сравнима с тази на напреднали в икономическото си държави-членки на ЕС и трети 
страни? Или трябва да наблегне основно на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност? Как 
да бъдат финансирани и въпрос 1 и въпрос 2? Съществува ли риск отново да има 
усвояване на средства от спорни бенефициенти? Това не може да бъде само 
политическо или икономическо решение. Необходими са много ясни анализи, 
калкулации и прогнози по всички поставени въпроси.  
По въпрос 1: да, България може да бъде пасивна и да чака другите да разработят 
технологиите, а местните икономически субекти да кандидатстват след това за 
безвъзмездно финансиране за използването им, претендирайки иновативност на 
проектите. Както в много случаи до сега. Или може да бъде активна страна, да подсили 
потенциала си за изследвания, иновации, развитие на тези технологии в широко 
международно партньорство, използвайки част от достъпното финансиране. И да бъде 
сред водещите. 
По въпрос 2: ВЕИ и мерки за енергийна ефективност имат безспорен ефект за 
намаляването на емисиите парникови газове. Но не бива да се забравя, че един от най-
големите сочени технологични недостатъци на ВЕИ е тяхната зависимост от 
неконтролируеми източници на енергия като слънцето и вятъра. Водородът може да 
подпомогне интегрирането на променливи възобновяеми източници в 
електроенергийната система, като е една от малкото възможности за съхранение на 
електроенергия в продължение на дни, седмици или месеци. И в реализирането на 
такива проекти изчакването може да натрупа още много загуби. Относно внедряването 
на мерки за енергийна ефективност – това също може да бъде неефективен подход, ако 
мерките са недостатъчно добре планирани или изпълнени.  
По въпрос 3: Рискът винаги съществува – без значение дали проектите са водород, 
мерки за енергийна ефективност, иновации, млади фермери. Предмет на разработване 
на гъвкава, приложима, прозрачна и проследима система от изисквания към проектите, 
към бенефициентите и ясни условия по отношение на финансирането: всяко 1 вложено 
евро обществени средства, да привлече минимум 3 евро частни средства.  
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