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Abstract: The report presents a conceptual project for the construction of a small low-
pressure Water Power Plant with Archimedes screw. The aim is to include teams from all 
departments of the Todor Kableshkov University of Transport. Subsequently, in-service 
training will be carried out to students at the plant site. The electricity produced is supplied to 
the traction network for powering electric vehicles and is used for lighting at night. 
 


