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Green Deal, Green New Deal, No Deal…





Национални предизвикателства до 2030 г.

• Климатични политики
• Национални ангажименти съгласно COP21

• Интегриран план Енергетика и климат 2030

• Енергийни политики
• Бъдещето на въглищните централи

• Ядрените проекти

• Сигурност на газовите доставки

• Нови ВЕИ-мощности

• Развитие на електроенергийните мрежи

• Енергийна ефективност

• Енергийна бедност
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Законодателната рамка

•Регламенти (с директно приложение в страните-членки);

•Директиви (трябва да се транспонират в страните-членки);

•Решения (директно приложими и задължителни за адресата);

•Препоръки, мнения, както и други актове (съобщения, насоки, 
бели и зелени книги и др.)

Европейските 
енергийни пазари се 
регулират основно от 

вторично 
законодателство на ЕС:

•Договор за ЕС и Договор за функционирането на ЕС

•Евратом

•Договор за енергийната общност

•и др.

В допълнение: 
двустранни и 
многостранни 
споразумения:



Основни цели на либерализацията на пазара

• Подобряване на прозрачността в сектора;

• Отделяне на монополните от конкурентните услуги;

• Осигуряване на справедлива конкуренция, където е възможно;

• Осигуряване на справедливо разпределение на риска;

• Нарастване на ефективността чрез конкуренция и регулиране;

• Осигуряване на привлекателност за капитала и инвестиции.
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Монополът трябва да остане само на “естествените” места
Създават се нови „пазари“
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Промяна на понятието за “монопол”



Регионални пазари в ЕС



Предимства на интеграцията на пазарите

Интеграция на ВЕИ в 
регионален план

диспечиране на ВЕИ

разходи за ВЕИ

Повишена сигурност 
на доставките

диверсификация на ресурсите (местни и вносни)

споделяне на първични и вторични резерви

Повече и по-
ефективни 

производители

големите централи имат нужда от големи пазарни зони

конкуренцията е по-ефективна в големи пазари

По-ниски 
системни разходи

диспечиране, балансиране и др.; по-добро използване на ВЕЦ/ПАВЕЦ

част от “скъпите” централи може да не се ползват



Видове борсови пазари

Години, 
месеци, 
седмици

Ден-
напред

Часове, 
минути

Реално 
време

Дългосрочни 
договори

Пазар „ден 
напред“

Пазар „в 
рамките на 

деня“

Балансиращ 
пазар

Договаряне и сключване на сделки
(Българска независима енергийна борса ЕАД)

Балансиране на ЕЕС
ЕСО ЕАД



Множествен модел на пазара

Комбинация от няколко пазарни модела

• Пазар ден-напред

• Пазар в реално време (балансиращ пазар)

• Двустранно договаряне (физически и финансови
договори)

• Фючърсни и форуърдни пазари

• Възможност за хибриден модел

• Пазар на енергийни услуги
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Смяна на бизнес-модела

Фактор 20. Век 21. Век

Бизнес модел Базиран на растящо 

енергийно потребление

Растеж, базиран на нови 

енергийни услуги

Търсене на електроенергия Нарастващо Статично, с евентуален 

растеж заради 

електромобилите

Цена за ползване на 

мрежите

Според количеството 

консумирана енергия

Utility Death Spiral

(Grid Defection)

Капиталови разходи за 

нови централи

Намаляващи разходи на 

единица енергия

Увеличаващи се разходи 

(нови техн.)

Цена на въглеродни емисии Няма Все още малки, но 

нарастващи

Цели на ютилити 

компаниите

Сигурност, клиентско 

обслужване, възвращаемост

Сигурност, екологична 

устойчивост, ценова 

достъпност, възвращаемост 

Роля на потребителите Пасивна По-активна, вече има 

технологии и стимули за 

производство на енергия и 

управление на потребл. 



Промяна на ютилити бизнес-модела (2014)
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Възможност за нов бизнес-модел (2015)
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Еволюция на отношенията с клиентите



Децентрализация ➔ нови пазарни ниши



Microgrids & prosumers



Енергийно бъдеще (1/2)

Източник: McKinsey



Енергийно бъдеще (2/2)



Disruptive innovations

Subscription & as-a-service компании

• Sparkfund

• SmartWatt

• Metrus Energy

• Redaptive

Бизнес-модел – инсталират за своя сметка енергоефективни технологии при 
своите клиенти (LED-осветление, зарядни станции за електромобили и др.) 
и ги поддържат/експлоатират през периода на договора.

Клиентите плащат фиксирана месечна цена!



Енергийни баланси и енергийни услуги

(С) Joel N. Swisher, PhD, PE - Director, Institute for Energy Studies



Енергийни услуги и електрификация



25





Какво е ВЕИ в ЕС (за отопление и охлаждане)?

• Основната част от ВЕИ-пазара в ЕС се заема от отоплението и охлаждането

• Крайното потребление на биомаса е около 83% от общото ВЕИ потребление 
за отопление и охлаждане.

• Този сектор е нараствал с 4% годишно през 2005-2016 г.

• В 16 страни-членки от ЕС, ВЕИ за отопление и охлаждане заема над 
половината от крайното потребление на ВЕИ през 2016 г. (България, 
Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, 
Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словения и Швеция)

• От 2005 г. насам, въпреки лидерството на биогаза и термопомпите по 
отношение на темп на нарастване, биомасата остава лидер в сектора на 
ВЕИ (отопление и охлаждане)

Source: European Environment Agency (2019) Share of renewable energy in gross final energy consumption



Какво е ВЕИ в ЕС (в електроенергетиката)?

• Хидроенергията е с най-голям дял в електроенергийните ВЕИ в ЕС през 
2016 г., представлявайки 36% от електричеството от ВЕИ (с 2 процентни 
пункта по-ниско от 2015 г.). Делът на хидроенергията е 
електропроизводството от ВЕИ е спаднал (70% през 2005 г.) поради 
развитието на вятър/фотоволтаици;

• Ветроенергийните мощности имат дял от 32% в електроенергията от ВЕИ 
(нарастване спрямо 14 % през 2005 г.).

• Соларната енергия е с дял от 12% в електропроизводството от ВЕИ (само 
0.3 % през 2005 г.)

• Твърдата биомаса заема дял от 10% в електропроизводството от ВЕИ;

• Общият дял на електроенергията от ВЕИ в електропроизводството варира 
значително по държави (от 5.6% в Малта и 6.7% в Люксембург до 72.6% и
64.9% в Австрия и Швеция).

Source: European Environment Agency (2019) Share of renewable energy in gross final energy consumption



Пример: Изследване от България

• 2018, Център за изследване на 
демокрацията (CSD) – link-EN, link-BG:

• Мартин Владимиров, CSD

• Атанас Георгиев, СУ, Стопански факултет

• Светла Коларова, CSD

• Докладът анализира потенциалните ползи 
и пречките пред децентрализацията на 
електроснабдяването в България

http://old.csd.bg/fileSrc.php?id=23561
http://old.csd.bg/fileSrc.php?id=23560


Големи vs. Малки ВЕИ
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Вид Размер Брой Обща мощност

ВтЕЦ >3 MW 63 568 MW*

ФЕЦ >3 MW 109 646 MW*

Източник: АУЕР, Регистър на гаранции за произход

В Германия:

• 10-те най-големи ФЕЦ имат обща мощност от 1 GWp (или 2.5%) от 

общо инсталираните 38 GWp ФЕЦ

• Над 98% от общо инсталираните 1.5 млн. ФЕЦ са присъединени към 

мрежите НН;

• Само 15% от общия капацитет на ФЕЦ са централи с мощност >1 MWp

* 10-те най-големи:

- ВтЕЦ – обща мощност 379 MW

- ФЕЦ – обща мощност 223 MW



Предизвикателства за присъединяване на 
малки ВЕИ-мощности

Административни

• Процедурите за присъединяване на малки ВЕИ към разпределителните 
мрежи не са достатъчно оптимизирани;

• Местните власти и мрежовите компании имат различни подходи за 
администриране на процедурите;

Регулаторни

• Ценовите сигнали към потребителите;

• Малкото съществуващи стимули – за големи мощности.

Икономически

• Енергийна бедност;

• Финансови инструменти.
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