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Понтонни дунавски ВЕЦ на открито речно течение 
 

Ефективност на иновационната технология 
(Вж. приложеното официално становище на Патентното ведомство за световна новост) 

Иновационната технология включва радикално нови хибридни водни 
колела, които използват и гравитацията. Вековно известните водни 
колела (и по Дунав като мелници) са с фиксирани радиални лопати, 
потопени до 12% от радиуса им. К.п.д.-то им е около 13%. При по-
дълбоко потапяне те са крайно неефективни, защото изхвърлят много 
вода с лопатите, когато излизат от водата, което спира въртенето им.  

Затова разработихме хибридно водно колело с фиксирани 
радиални надводни конзоли (12), завършващи с удължени подвижни 
лопати (1), конзолно окачени на несложни механизми (10). 
Механизмът (10) поддържа лопатите, вместо в радиални – винаги във 
вертикални позиции под и над водата.  

Тази технология има поне пет предимства: 
 

1. Лопатите влизат във водата вертикално надолу с най-тясната си 
страна и затова е минимално неполезното съпротивление. 

2. Лопатите излизат от водата вертикално нагоре, с най-тясната си 
страна, с минимално неполезно съпротивление.  

3. Валът на хибридното колело и всички компоненти на ВЕЦ са над 
водата. Периодично се потапят само подвижните лопати (1). 

4. Оборотите на хибридните колела са в пъти по-високи от тези на 
известните водни колела при един и същи съпоставими условия. 

5. Лопатите се потопят на около 45% от радиуса на колелото, вместо 
на 12% за познатите водни колела, което им позволява да работят 
в 3.5 пъти по-дълбок воден слой, което повишава ефективността 
им от 13 на около 45 %. Общата ефективност на производството на 
ток е около 40%. Като се има предвид, че кинетичната енергия на 
течението и гравитацията са безплатни, а капиталовите разходи са 
ниски, то полученото електричество е най-евтино възможното. 
Примерно, около 3 пъти по-евтино от това на 5 MW вятърни 
турбини и 4 пъти по-евтино от фотоволтаичните паркове. 
Практически се получава цена на MWh, съизмерима с цената на 
квотите за парникови газове (ПГ), съобразно официално отчитания 
енергиен микс у нас, който не е ясно дали е правилно изчислен. 
Смятаме, че реалното замърсяване с ПГ у нас е по-високо. 

 



Георги Тончев, 0876 403727   www.tonchev.net 

4 3

2

5

1

5

5

1

7
8

9

6

6

11

10

212

11

12

10

11

12

13

14

1

15

16

17

16

16

17

18

18

18

19

17

17

 



                                         ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

1040 София, бул. Д-р Г.М.Димитров №52 Б, тел.: (+359 2) 970 13 21, факс: (+359 2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg, www.bpo.bg 

IBAN: BG 90 BNBG 9661 3100 1709 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ - ЦУ 

 

 
 Георги Димитров Тончев  

ж.к. “Южен парк“, блок 1, вх.Д,   ап.1 

София   

inventortonchev@gmail.com 

Наш знак: СпИС-1649         22.12.2021 

Ваш знак: 

Искане за предварително проучване за новост на  изобретение с наименование 

„Понтонна електроцентрала на водно течение с хидрокинетични 

преобразуватели с гравитационно самоуправляеми полупропускливи 

лопати  и фотоволтаични панели“ 

 

 

Патентното ведомство Ви уведомява, че във връзка с Ваше искане № СпИС-1649 
от 01.12.2021г. е извършено проучване въз основа на: 

  описанието, претенциите 
 приложените фигури 

 
Класове по МПК: F03B17/00; F03B17/06; F03B13/00; F03B13/12 

 
Бази-данни: IPAS; Esp@cenet, Internet 
 

При проучването са намерени следните документи, посочени в приложения доклад:  
 
Патентни документи: 
 
 WO2019103634 (A2), US2013313831 (A1), CA2779599 (A1)  

 

 

 

 

 

 

                        

X
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С Т А Н О В И Щ Е 
 

ОТНОСНО: предварително проучване за новост на изобретение с наименование  

„Понтонна електроцентрала на водно течение с хидрокинетични 

преобразуватели с гравитационно самоуправляеми полупропускливи 

лопати  и фотоволтаични панели“ 

 
вх. № СпИС-1649/01.12.2021 г.   

 

 Проучването е направено въз основа на представените патентни претенции 1-8, 

описание и приложената към него фигура. 

 Патентните претенции се отнасят до понтонна електроцентрала на водно течение 

с хидрокинетични преобразуватели с гравитационно самоуправляеми полупропускливи 

лопати  и фотоволтаични панели, която включва: понтон, вал, ротационна турбина, 

управляеми лопати, успоредни полутопени поплавъци, два еднакви периферни 

коаксиални пръстена, шарнирен вал, съединител, скоростна кутия, електрогенератор, 

вертикални опори, фиксирана опорна конструкция, фотоволтаични панели, инвертор, 

електроразпределител, електрически амплитудно-честотен синхронизатор, реверсивен 

контролер и буферна акумулаторна група. 

 В резултат на извършеното проучване бяха намерени следните документи, които 

са отразени в доклада от проучването, отнасящи се до понтонна електроцентрала на 

водно течение с хидрокинетични преобразуватели с гравитационно самоуправляеми 

полупропускливи лопати  и фотоволтаични панели. 

В патентен документ WO2019103634 (A2) е разкрито производството на 

електроенергия от каскадна водноелектрическа централа, която включва: 

стоманобетонна конструкция, лентови фундаменти,  преграда,  шлюз, ремъчна шайба, 

пилони, две свързани помежду си стоманобетонни каскадни турбини, лентови основи, 

регулатори, тръби на турбината, турбинни лопатки , "U" профили, бариера, генератор,  

софтуерно управление и изпускателен отвор. 

   В патентен документ US2013313831 (A1)  е разкрит блок за генериране на 

хидроелектрическа енергия, улавящ енергията на морските вълни и енергията на 

морските течения, включващ: плаваща  рамка, множество електрогенераторни понтони, 

система за акостиране с плаваща рамка, двойка свързващи ръкави, модул за 

електрогенератор,  двойката свързващи втулки, лопати и генератор. 

В патентен документ CA2779599 (A1) са разкрити хидрокинетично устройство и 

турбина за производство на електричество, използващи приливен водене поток и 

включващи: лопатка, централен вал, фланец, опорна връзка, опорна конструкция, 

електрически генератор, помпа за високо налягане и хидравличен акумулатор за 

съхранение на хидравлична течност под налягане от помпата за високо налягане. 
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Анализът на обектите на проучването и известните решения показва следното: 

 

            Новост 

 

 В нито един от намерените при проучването документи не е разкрита понтонна 

електроцентрала на водно течение с хидрокинетични преобразуватели с гравитационно 

самоуправляеми полупропускливи лопати  и фотоволтаични панели, която да включва 

всички технически признаци на обекта на проучването. 

         Следователно, понтонната електроцентрала на водно течение с хидрокинетични 

преобразуватели с гравитационно самоуправляеми полупропускливи лопати  и 

фотоволтаични панели, отговаря на изискванията за новост съгласно чл. 8 от Закона за 

патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). 
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X
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-1649/01.12.2021        

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

F03B17/00; F03B17/06; F03B13/00; F03B13/12 

ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК  F03B17/00; F03B17/06; F03B13/00; F03B13/12 

Бази данни, в които е извършено проучването 

Esp@cenet; IPAS 

ІІІ. Релевантни документи 

Категория Цитиране на документите с посочване на 

релевантните части 

Релевантни претенции 

А 
 

А 
 

А 
 

 
 

WO2019103634 (A2), [TESLA TOMISLAV [RS] +], 
публ. на 31.05.2019г. 
US2013313831 (A1), [GEHRING DONALD H], публ. на 
28.11.2013г. 
CA2779599 (A1), [ANDERSON WINFIELD SCOTT JR 

[US] +], публ. на 27.05.2010г. 

 

1-8 
 

1-8 
 

1-8 
 
 

 
 

 

Категория на документа 

X – документът е от особено значение; 

претендираното изобретение няма  новост или 

изобретателска стъпка, когато документът се 

разглежда самостоятелно 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, който 

не е от особено значение  

Y – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма  изобретателска стъпка, когато 

документът се комбинира с един или повече други 

документи и тази комбинация е очевидна за специалист в 

областта 

 

 

 

Дата: 22.12.2021 
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