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ВЪВЕДЕНИЕ
През 2020 г., глобалната пандемия предизвикана от Covid-19 предизвика строги ограничения
на бизнес активности и цялостен икономически спад рязко промени начина на живот на
много хора по света. Година по-късно, технологичният напредък в медицината и науката за
ваксините, съчетан с безпрецедентни политически усилия за ускоряване на
административни процедури и преодоляване на финансови и логистични препятствия, ни
дава надежда, че човечеството вече държи ключа към преодоляването на това
предизвикателство. Пандемията може да ни научи на много уроци, като, ако изберем да
учим, тези уроци стигат чак до привидно несвързаната тема за това как се произвежда,
съхранява и използва енергията, която захранва ежедневието ни.
Първо идва осъзнаването, че човешките дейности, които увеличават риска от пандемии чрез
въздействието си върху околната среда и дивата природа, са същите като тези, които
задвижват климатичните промени и причиняват загуба на местообитания и
биоразнообразие. Както Лари Финк, главен изпълнителен директор на най-големия
мениджър на активи в света Блек Рок, се изразява в писмото си до главните изпълнителни
директори през 2021 г.:
Вярвам, че пандемията ни изправя пред екзистенциална криза – ярко
напомняне за това колко сме крехки и ни кара да се изправим с повече
решителност срещу глобалната заплаха от промените в климата и
да обмислим как климатичните промени, подобно на пандемията, ще
променят живота ни (Финк, 2021).
Следващия паралел, който можем да направим е, че точно както
ваксината е най-бързият начин да се сложи край на ненавременната загуба на животи в
пандемията, енергийният преход от изкопаеми горива към по-чисто производство на
енергия от възобновяеми източници е най-бързият път за декарбонизиране на икономиката,
за забавяне на скоростта на климатичните промени и за възприемане на един устойчив
начин на живот.
„Изградете наново по-добре“ се превърна в своеобразен апел за много политици по света,
които усетиха нарастващата ангажираност сред обществеността, особено сред младите
избиратели. Европейският съюз, към който България се присъедини през 2007 г., дава
пример с обещанието си да стане неутрален по отношение на въглерода до 2050 г.
Европейската зелена сделка подава спасителен пояс за възстановяване от пандемията,
заедно с обещанието за отделяне на икономическия растеж от ресурсите и за предоставяне
на финансова и техническа помощ на тези, които са най-засегнати от преминаването към
зелена икономика чрез „Механизма за справедлив преход“.
Въпреки че е богата на възобновяеми енергийни ресурси, всяка година България изгаря
около 30 милиона тона нискокачествени лигнитни въглища, за да достави приблизително
половината от енергията си и не е определила краен срок или план за постепенно затваряне
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на въглищните си електроцентрали. В продължение на близо десетилетие политиците в
страната забавят реформите в електроенергийния сектор, избягвайки непопулярни ходове,
които биха могли да повишат цените на електроенергията и да им струват подкрепа в
регионите за добив на въглища, като същевременно публично обвиняват високите разходи и
присъщата променливост на вятърната и слънчевата енергия като основни причини, поради
които България се нуждае от своята въгледобивна индустрия.
През последните няколко години обаче нещата се променят бързо. В
световен мащаб цената на слънчевата енергия например е спаднала с 85%
за по-малко от десетилетие (Международната агенция за възобновяема
енергия, 2021). В България нарастващите разходи за гориво и CO2
стимулират цените на електроенергията на свободния пазар до рекордно
високи нива и за да намали сметките си за електроенергия бизнесът вече
се обръща към слънчевата енергия, за да намалят разходите за
електроенергия. Не на последно място, Европейската зелена сделка вече предлага лесен
достъп до финансиране, включително чрез плана за възстановяване „Следващо поколение
ЕС“ и седемгодишната бюджетна рамка на ЕС.
Така, когато вече нито разходите, нито източниците на финансиране са проблем, едно
последно възприятие трябва да бъде преодоляно, преди България най-накрая да може да
разработи стратегия за преход към производство на нисковъглеродна енергия. Възприетата
постановка, че възобновяемите енергийни източници не могат да доставят енергия винаги,
когато имаме нужда от нея, отдавна се използва като оправдание за продължаващата ни
зависимост от изкопаеми горива.
Факт е, че слънцето не винаги грее и вятърът не винаги духа, когато имаме нужда от енергия.
Факт е обаче, че вече са на разположение редица технологии за съхранение на енергия,
които ни помагат да се справим с този проблем. Този доклад има за цел да представи
съвременните технологии за съхранение на енергия и как те могат да бъдат приложени, за
да помогнат за интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници в
енергетиката, като същевременно поддържат енергийната система стабилна и създават
устойчиви работни места и доходи.
Изследваме как съхранението на енергия осигурява гъвкавост на енергийната
система, как технологиите за краткосрочно съхранение като маховици и батерии
могат да реагират на мрежови дисбаланси, създадени от по-висок дял на
възобновяеми енергийни източници в рамките на милисекунди, докато
технологии за по-дълъг период на съхранение като помпено -акумулиращите
водни електроцентрали (ПАВЕЦ) или водород може да осигурят седмично,
месечно или дори сезонно съхранение. Технологиите за съхранение на енергия
също могат да позволят свързване на различни сектори - електроенергийния
сектор със сектора на отоплението и охлаждането, както и с транспорта, като по
този начин се спомогне за декарбонизирането на индустриалните сектори, в
които намаляването на парникови емисии е трудно.
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Най-хубавото е, че точно както възобновяемата енергия, решенията за
съхранение могат да бъдат съобразени с нуждите на широк кръг заинтересовани
страни и да се прилагат в различен мащаб - от комунални услуги и мрежови
оператори до промишлени предприятия, енергийни кооперации и домакинства.
Докладът ще ви предостави и релевантни казуси на пилотни проекти, които
предлагат различни подходи.
Цяла глава е посветена на развитието на политиката и регулаторната рамка на европейско
ниво и в България, а пазарната информация, събрана по време на изготвянето на доклада, е
превърната в сценарии за пазарното развитие на системите за съхранение на енергия в
България до 2030 и 2050 г., както и в конкретни препоръки за политики, които да
подпомогнат по-бързото развитие на технологиите за съхранение на енергия в България.
Популярна поговорка гласи, че „първите 50% от енергийния преход са в
ръцете на политиката, която поставя основите, а вторите 50% са
инженерните решения, които го осъществяват“. Ние от АПСТЕ
вярваме, че България вече има инженерния потенциал да се справи с това
предизвикателство. С правилния избор на политики, съхранението на
енергия ще осигури на България стъпка към преминаване към
нисковъглеродна енергия и ще намали темпото на климатичните промени
по начин, който е плавен, справедлив и най-важното - навременен!
Надяваме се, че този доклад да бъде в услуга както на политиците и бизнеса, така и на
гражданите, и ще предостави градивна основа за възможностите, които съхранението на
енергия може да предложи.
С уважение,
Марияна Янева
Директор Политики и комуникации, АПСТЕ
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МЕТОДОЛОГИЯ
За целите на този доклад изследователите са използвали редица първични и вторични
методи за събиране на данни.
Полу-структурирани проучвания и задълбочени интервюта с експерти бяха проведени в
периода между ноември 2020 г. и юни 2021 г. Изборът на извадката както за анкетата, така и
за интервютата беше пригоден да включва представители на различни групи заинтересовани
страни - хора и организации, които имат интерес от развитието на пазара и институции и
регулаторни органи, които имат политическата и законодателна власт да създават
политиката и регулаторната рамка за усвояване на системите за съхранение в България.
Участниците включват представители на три основни групи заинтересовани страни:
заинтересовани страни в областта на науката и научноизследователската и
развойната дейност – технологични изследователи и учени в публични и частни
изследователски организации, стартиращи технологични компании, както и компании
внедряващи нови решения за съхранение, включително за нови приложения като
агро-фотоволтаични соларни системи;
масови потребители – доставчици, инсталатори и клиенти на решения за съхранение
на енергия, както частни, така и публични и институционални заинтересовани страни,
особено тези с потенциал за мащабиране и масово внедряване на системи за
съхранение, напр. чрез общински или регионални публично-частни партньорства;
политици и заинтересовани страни – те включват представители на изпълнителната
власт, местните власти и политици, от които зависи разработването и приемането на
нова политики за съхранение на енергия.
Изследването включва също сравнителен преглед и анализ на съществуващата правна
рамка, академични публикации за развитието на технологиите, включително рецензирана
научна литература и специализирани доклади за технологиите за съхранение на енергия и
развитието на пазара, особено в контекста на България, както и вземайки предвид критерии
и съображения за устойчивост.
Не на последно място, изследването включва анализ на пилотни проекти в България, както
и на международни проекти, приложими на българския пазар. Тези примери илюстрират
потенциала за усвояване и разгръщане на технологиите, съсредоточени върху специфичен
географски, технологичен, икономически контекст и контекст на развитие – например вече
съществуващи или планирани проекти в градски, селски или специфичен индустриален
район и техния потенциал за мащабно развитие.
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енергийни източници Renewables Now, била е част от
изпълнителния екип на Българската ветроенергийна асоциация
(БГВЕА) през периода 2011-2016 г., а към днешна дата ръководи
отдел Бизнес развитие в Ренърджи- инженерингова компания, специализирана във
проектиране на фотоволтаични електроцентрали, системи за съхранение на енергия и
инфраструктура за електронна мобилност. В ролята си на директор „Политика и
комуникации“ в АПСТЕ, Марияна помага на екипа да превърне пазарните данни в
практическа информация и да ангажира заинтересованите страни в продуктивни дебати за
неутралното по отношение на климата енергийно бъдеще на България.
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и Renergy (http://renergy-bg.com/en/) за тяхната активна подкрепа и консултиране по
време на изготвянето на доклада Всички участници в допитването и интервютата,
които бяха проведени в периода ноември 2020 – юни 2021. Без вашите коментари и
съвети, този доклад не би бил възможен; Европейскaта фотоволтаична асоциация
Solar Power Europe и Европейската асоциация за съхранение на енергия за тяхната
ценна подкрепа при идентифицирането на най-добри практики за развитие на пазара
за системи за съхранение на енергия в Европа; Европейската климатична фондация
за финансовата подкрепа, която направи работата по този доклад възможна.
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РЕЗЮМЕ
В края на юни 2021 г. Съветът на Европейския
съюз подписа първия Европейски закон за
климата, превръщайки в закон заявената цел на
съюза за намаляване на парниковите емисии с
55% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.)
и постигане на климатична неутралност през
следващите 30 години . На 14 юли 2021 г.
Европейската комисия публикува и своя
законодателен пакет „Подготвени за цел 55“.
Пакетът от взаимосвързани законодателни
предложения има за цел да приведе в
съответствие политиките в областта на климата,
енергетиката и транспорта и целите договорени в Европейския закон за климата,
превръщайки целите в областта на климата в конкретни действия.
На фона на това ускоряването на климатичните политики на европейско ниво, България
остава встрани, отказвайки да се ангажира с ясен план и времева рамка за зеления си
преход, поради страх от ефекта върху въгледобивната промишленост и до известна степен
поради липсата на информиран политически дебат по въпроса. Това противоречи на
очакванията на много българи, както се вижда от наскоро проведено обществено допитване
за мнението на българските предприятия и граждани относно усилията на ЕС за зелено
възстановяване и политика за климата.
В проучване на общественото мнение, поръчано от софийския офис на
Европейския съвет за външна политика (ЕСВП, 2020), 85% от анкетираните
смятат, че глобалното затопляне и неговите последици са проблем от
първостепенно значение, докато само 3% са скептиците по отношение на
изменението на климата - 4 процентни пункта по -ниско от средното за ЕС.
Подготвянето на икономиката за нисковъглеродно бъдеще изисква
информиран дебат и смели решения, както от политици и бизнеси, така и от
граждани. Настоящият доклад има за цел да повиши осведомеността за
съвременните технологии за съхранение на енергия и да запълни празнините
по темата за климатичната трансформация на енергийния сектор в България с
перспективни решения за съхранение на енергия и как те могат да стимулират
декарбонизацията на страната, като същевременно допринасят за създаване на
нов бизнес и работни места за икономиката.
Възобновяемите енергийни източници като вятърна и слънчева енергия постепенно печелят
популярност и икономическа обоснованост в България. Същевременно обаче, характерната
за тях променлива мощност в зависимост от наличния за момента ресурс (вятър или
слънчева светлина) и произтичащите от това предизвикателства за управлението на мрежата,
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получават прекалено голямо внимание, като понякога служат дори и за извинение за
изключително неамбициозните цели за декарбонизация, които България си е поставила.
Технологиите за съхранение на енергия са ясното решение за увеличаване на гъвкавостта на
електроенергийната система и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни
източници във всички сектори. Повечето технологии за съхранение на енергия могат да
бъдат внедрени бързо с високо обществено одобрение и във всеки един мащаб и ниво на
електрическата система (производство, пренос, разпределение, потребление), като те могат
да предоставят, както местни услуги (т.е. преодоляване на „тесни“ места в
електроразпределителната мрежа), така и системни услуги (капацитет, регулиране на
честотата, минимизиране на разходите за балансираща енергия) с почти неограничени
възможности за агрегиране.
До 2030 г. се очаква глобалният пазар за системи за съхранение на
енергия (стационарни и в транспорта) да нарастнат с 2,5-4
тераватчаса (ТВч) годишно, приблизително три до пет пъти спрямо
сегашния пазар от 800 гигаватчаса (ГВч). 1 (Министерство на
енергетиката на САЩ, 2020 г.)
Съхранението на енергия също така е ключов фактор за свързване на
енергийния сектор със сектора на отопление и охлаждане, както и с транспортния сектор.
Приблизително 80% от нуждите за отопление в България в момента се посрещат от
изкопаеми горива, понякога с пагубни ефекти върху качеството на въздуха, особено в
градските райони, така че електрификацията на отоплението чрез съхранение на енергия е
ефективен начин за декарбонизация на отоплителния сектор.
Взаимодействието между системите за съхранение на енергия и сектора на транспорта също
има висок потенциал. Технологиите от превозно средства към мрежа (V2G) биха могли да
улеснят по-бързото разпространение на електрически превозни средства (EV), като
спомогнат за премахването на остарелите автомобили задвижвани от изкопаеми горива в
България и едновременно с това решават проблемите със замърсяването на въздуха в много
градове. В бъдеще, V2G технологията би могла да се приложи в голяма мащаб и да се
използва, за да се оптимизира производството и потреблението на ВЕИ , както и за да се
даде възможност на активните потребители (поотделно и/или пбединение в енергийни
общности) да участват пълноценно на пазарите на електроенергия.
В България комуналните услуги и независимите
производители на електроенергия, операторите на
електропреносната мрежа, а също и потребителите
в домакинствата, бизнеса и енергийните общности
могат да се възползват от различните приложения
на технологиите за съхранение на енергия, при
условие че се приемат адекватни политики и
правила на пазара, които да позволят появата на
различни успешни бизнес модели.
1

Министерство на енергетиката на САЩ, 2020 “Голямото предизвикателство пред съхранение на енергия: Доклад за
пазара за съхранение на енергия”,
https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/12/f81/Energy%20Storage%20Market%20Report%202020_0.pdf
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В сферата на производството на енергия, комуналните услуги и ВЕИ производителите, които
имат отговорности за балансиране на мрежата, могат да се възползват значително от
свързването на системи за съхранение на енергия с активи за ВЕИ производство, за да
изгладят производствената крива, да намалят разходите за балансиране и дори да печелят от
прехвърлянето на енергия към пиковите периоди на търсене.
SonnenCommunity (вижте подробна информация в доклада) в Германия е
отличен пример за това как 10 000 клиенти, разполагащи със системи за
производство на възобновяема енергия и/ или със системи за съхранение
на енергия, могат да бъдат обединени във виртуална електроцентрала,
която може да предоставя към мрежата услуги за регулиране на честотата.
Мрежовите оператори, както на ниво пренос, така и на ниво разпределение, могат да
използват системи за съхранение на енергия, за да разрешат проблеми с локално
претоварване на мрежата, да намалят техническите загуби при транспортирането на
електроенергия, да отложат или изцяло да заменят инвестициите за разширяване на
мрежата, да увеличат капацитета на мрежата и да поддържат линии, без да намалят
сигурността на доставките. В отдалечени райони, където няма електрическа мрежа или
където инфраструктурата на електропровода е прекалено скъпа за поддръжка (отдалечени
райони с малко клиенти), микро и мини-мрежи, свързването на ВЕИ със системи със
съхранение може да осигури надеждно захранване, дори при сурови условия на околната
среда .
Съхранението на енергия също може да поеме ролята, която традиционно изпълняват
газовите турбини- осигуряване на капацитет, резерви и пикова мощност, което е особено
подходящо в случая на България, където много от мощностите с топлинна енергия през
следващото десетилетие ще трябва да бъдат затворени.
Що се отнася до потреблението,
гражданите и енергийните общности,
както и промишлените клиенти, също биха
могли да се възползват от възможностите
за съхранение и предоставяне на услуги за
„управление на търсенето“ (demand
response).
В България все още предстои да се въведе
концепцията от пакета „Чиста енергия за
всички европейци“ за потребителите и
производителите на енергия (prosumers),
както и за енергийните общности. Това дава
възможност
при
планирането
на
националните политики да се въведат мерки, които стимулират потребителите да инвестират
в системи за съхранение, за да увеличат консумацията си за собствени нужди, като така се
избегнат ниски цени за изкупуването на електрическата енергия, а също и да се намалят
разходите за мрежови и други свързани допълнителни такси.
И все пак, както е илюстрирано от примерите в доклада, базирани в България компании вече
участват в разработването на смарт мрежи по целия свят. Тези компании могат да разширят
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бързо местния пазар, ако политиките и регулаторната рамка придобият по-големи
климатични амбиции, както и по-ясен път към декарбонизацията на икономиката.
• Иновациите създават нови бизнес възможности, но политиките указват посоката.
Проучване на АПСТЕ с участието на 32-ма професионалисти в областта на
енергетиката, както и ключови заинтересовани страни в развитието на
пазара за съхранение на енергия в България, показва, че съществуващата
регулаторна рамка и пазар на електроенергия почти единодушно се считат
за ограничаващи, а не стимулиращи на развитието на иновативни бизнес
модели за широко интегриране на технологии за съхранение на енергия.
Пазарни сигнали и политика в подкрепа на развитието на
съхранението в България в момента липсват, е единодушното
заключение на всички участващи в проучването. Нормативната рамка все
още е изключително сложна.
Направени са частични актуализации на разпоредбите, за да може да се
транспонира определението за система за съхранение на енергия от член
2 от Директивата за електроенергия, но няма законова рамка, предназначена да подкрепи
за тяхното развитие.
Общото разбиране сред респондентите е, че заради остарелите пазарни разпоредби
настоящия пазар за системи за съхранение на енергия в България е ограничен най-вече до
ВЕИ системи за собствени нужди, които не са свързани към мрежата .
Поглеждайки към успешните примери за политики в подкрепа на системите за съхранение
на енергия на други европейски пазари, очертани в доклад на европейската соларна
асоциация (Solar Power Europe, 2020) и интервюта със заинтересованите страни в България,
се надяваме да привлечем вниманието на политиците и регулаторите с няколко
политически препоръки, които биха помогнали за достигането на пълния потенциал на
българския пазар..
На първо място, премахването на пазарните и регулаторните пречки (например
дискриминиращи правила), за да могат съвременните технологии за съхранение на енергия
да участват на пазара на енергия на едро, пазара на балансираща енергия или
спомагателните услуги и механизмите за капацитет са по-бързият и ефективен начин за
стимулиране на развитието на пазара за съхранение в страната.
Приемането на системи за съхранение на енергия в жилищния и малкия търговски сектор,
например, може допълнително да бъде стимулирано от:
• директни финансови стимули за крайните потребители
Най-бързият и директен начин за подпомагане на внедряването на битови системи за
съхранение на енергия е парична субсидия, изчислена на киловатчас от капацитета на
системата.
Мярката обикновено се комбинира със стимули за инсталиране на система за възобновяема
енергия за собствени нужди.
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Потребителите биват поощрявани да добавят и система за съхранение (обикновено
батерия ) чрез еднократна субсидия, която намалява разходите по инсталацията. Това
увеличава дяла на потребление за собствени нужди на домакинствата и подобрява
стабилността на мрежата в райони с много разпределени системи за производство на
енергия от възобновяеми източници.
• данъчни облекчения за инсталирана система за съхранение на енергия
Съхранението на енергия може също да бъде стимулирано чрез амортизационен механизъм
в годишното деклариране на доходите на гражданите или на корпоративния данък. Този
подход свежда до минимум административната работа на държавата и на собственика на
къщата, тъй като не се изисква отделно да се кандидатства за субсидия. В същото време
непрякото въздействие чрез данъчни облекчения може да направи тази подкрепа не толкова
видима. (Поради това, този подход не е толкова ефективен, колкото преките субсидии.)
• освобождаване на просюмърите от данъци и такси
Те включват освобождаване от данъци и такси на електроенергията, консумирана за
собствени нужди. Такива мерки насърчават потребителите да използват максимално много
от произведената енергия на място и насърчават инвестициите в системи за съхранение.
• въвеждане на стандарти за енергийна ефективност при обновление на сгради
България може да предложи грантове на физически и юридически лица при обновяване на
сгради с цел декарбонизация. Добре е, тези мерки да се прилагат в съответствие с
минимални стандарти за ефективност на сградите, за да се стимулира обновяването на
сгради с ниски енергийни характеристики. Наред с подобренията на енергийната
ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници, батериите са
рентабилно решение, което осигурява висока енергийна ефективност и увеличават нивата на
потребление за собствени нужди.
Привличането на по-мащабни инвестиции в системи за съхранение не енергия, за да се
подобри гъвкавостта на мрежата, както на ниво разпределение, така и на ниво пренос
изисква:
• търгове за хибридни възобновяеми енергийни източници
Взаимнодопълващи се като профил, хибридните мощности, комбиниращи различни
технологии за производство на възобновяема енергия и батерии за съхранение на енергия,
осигуряват решение на мрежовите проблеми чрез увеличаване на сигурността на доставките
и намаляване на системните разходи. С хибридни възобновяеми системи, произведеното
електричество съответства по-добре на обичайния профил на натоварване на системата и
отговаря по-ефективно на нуждите на потребителите.
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• търгове за мрежови услуги, предоставени от системи за съхранение на енергия
Предвидимостта на приходите, които един проект за съхранение на енергия може да
генерира през целия си жизнен цикъл, е от е съществено значение за насърчаване на такива
инвесиции. Така, дългосрочните търгове за мрежови услуги могат да бъдат печелившо
решение и едновременно да насърчат развитието на пазара за съвременни технологии за
съхранение и да увеличат гъвкавостта на мрежата на достъпна цена.
Предоставянето на услуги за регулиране на честотата, например, е ключов пазар за
съвременните системи за съхранение на енергия, базирани на батерии, които са способни да
реагират в реално време.
За да бъде приложим този режим в България обаче мрежовия код трябва да се преразгледа,
за да позволи такива услуги да се предоставят и от съоръжения за съхранение, различни от
ПАВЕЦ.. Както обяснява Луис Мунуера, анализатор на енергийни технологии в
Международната енергийна агенция:
Едно от предимствата на батериите е, че отнема само няколко
месеца да бъдат изградени, в сравнение с няколко години за ПАВЕЦ.
Освен това, батериите са много гъвкави- можете да ги инсталирате
до слънчева или вятърна електроцентрала или където другаде в
мрежата е необходимо.
Като цяло, бързите промени в климата изискват по -бърз енергиен преход и съвременните
решения за съхранение на енергия са важни за България. Чрез тях страната ще може да
може да ускори значително темпото на енергийния си преход, без да компрометира
енергийната си сигурност.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фондът на Европейския съвет по иновациите
(ЕСИ) са част от организациите, които все по-често предоставят финансова подкрепа за
ускоряване на енергийния преход. В допълнение към заемите от ЕИБ ще има и грантове от
Фонда на Европейския съвет по иновациите, който е един от най-големите фондове за
нисковъглеродни технологии в света. За периода 2020-2030 г., в зависимост от цената на
въглерода, фондът може да събере около 10 милиарда евро. България и българските
компании също ще имат възможността да финансират проекти свързани с климата и
енергийния преход, по средствата на ЕС, налични в рамките на многогодишната финансова
рамка (МФР) за 2021-2027 г. и в инструмента за възстановяване на Европейския съюз
"Следващо поколение ЕС".
Освен това, за да намали социалното въздействие върху въглищните региони като област
Стара Загора, Европейската комисия създава Фонд за справедлив преход в размер на 17,5
милиарда евро. Фондът и неговите сестрински схеми по Механизма за справедлив преход, в
комбинация с национални и частни фондове - са огромна възможност за преминаване към
трайна, неутрална за климата икономика.
Междувременно да се разчита на производството на въглищните електроцентрали става
толкова скъпо, че става крайно нелогично.
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През 2021 г. нито една от българските въглищни централи няма
оперативни разходи, по-ниски от разходите за добавянето на нови
слънчеви фотоволтаични или наземни вятърни инсталации, ако приемем,
че цената на тон въглеродни емисии в европейската схема за търговия с
емисии (СТЕ) се движи средно по 50 евро/ тон CO2 (60 долара / тон CO2) през
2021 г., отбелязва подробен анализ на разходите за ВЕИ, публикуван от
Международната агенция за възобновяема енергия през юни 2021 г.
Анализът също така показва, че дори заедно с допълнителните разходи за
присъединяване към мрежата от 5 долара / МВтч, замяната на 3,7 ГВт
неконкурентни въглищни електроцентрали с централи за възобновяема
енергия, би спестявало на България по 700 000 щатски долара годишно.
(Международна агенция за възобновяема енергия, 2021)
На този фон, настоящият политически
курс, в който на практика липсват мерки
за насърчаване на технологиите за
съхранение на енергия, почти няма шанс
да бъде поддържан. Европейският съюз
ускорява своя зелен и дигитален преход,
прехвърляйки фокуса си от стратегия към
изпълнение. Пакетът Подготвени за цел
55, обявен на 14 юли 2021 г., ще доведе
до преработване на законодателството в
областта на климата и енергетиката, в
съответствие с новата цел за намаляване
на емисиите с поне 55% до 2030 г. Наймалко, само след две години България ще има нов Интегриран национален план „Енергия и
климат“, а ако страната систематично приведе плановете си в съответствие с тези на
Европейския съюз, за да може да изпълни Европейската Зелена сделка и плановете за
декарбонизация на енергийния си сектор до 2030 г. и 2050 г., ситуацията би могла коренно
да се промени и то доста бързо.
При сценариий на развитие с амбициозна политика за преход към
нисковъглеродна енергетика в България, АПСТЕ прогнозира, че 4650 МВт
нови фотоволтаични мощности и 2350 МВт наземни вятърни мощности,
заедно с 1750 МВт капацитет на системи за съхранение на енергия могат
да бъдат инсталирани до 2030 г. , като делът на ВЕИ в общата инсталирана
мощност в страната ще нарасне до 58%.
Във фазата на проектиране и изграждане на една фотоволтаична / вятърна електроцентрала,
свързана със система за съхранение, на 1 мегават се създават средно 2-5 работни места, а
във фазата на експлоатация и поддръжка на 1 мегават се създават още 1-2 постоянни
работни места. Развитието на сектора непряко ще помогне за създаването на 5-6 работни
места в местния сектор на услугите, в правните и финансовите услуги, екологичните
консултации, както и различни местни занаяти и природен бизнес, които биха могли да се
възползват от подобрена местна икономика и околна среда в зоната, в която е разположена
централата за възобновяема енергия.
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Ако приемем този сценарий на растеж, когато през 2030 г. се появят близо 7 ГВт нови ВЕИ,
заедно с 1750 МВт системи за съхранение на енергия, в България ще бъдат създадени над
100 000 работни места в сектора на възобновяемата енергия.
Колкото и големи и исторически да изглеждат тези промени днес, те ще изглеждат
незначителни на фона на промените, които ни очакват през следващите десетилетия до 2050
г., както в начина, по който произвеждаме електричество, така и в начина, по който
управляваме мрежата и потреблението си. Преходът на енергийния сектор от изкопаеми
горива към производство на възобновяеми източници ще продължи независимо от всички
спънки, които възникват вследствие на текущите политики или икономически спад, a
внедряването на системи за съхранение на енергия ще се ускорява заедно с него.
Предстоящото десетилетие до 2030 г. е шансът на България да разработи план
за систематичен преход към нулеви нетни емисии. Изработването на ясна визия
за неутрална по отношение на климата икономика и подкрепяща регулаторна
рамка ще положи основите на трансформацията на енергийния сектор, а с него
и на цялата икономика.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
РЕЗЮМЕ 2021
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АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ
АПСТЕ – Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия
АУЕР – Агенцията за устойчиво енергийно развитие
БНЕФ – БлумбъргНЕФ
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ – Водноелектрическа централа
EK – Европейска комисия
EC – Европейски съюз
ЕИБ – Европейската инвестиционна банка
ЕСВП – Европейски съвет за външна политика
ЕСИ – Европейския съвет по иновациите
ЕСО – Електроенергийният системен оператор
ИЕЕС – Института по Електрохимия и Енергийни Системи
ИТП – Инструмент за техническа подкрепа
МАЕ – Международната агенция по енергетика
МСЕ – Механизъм за свързване на Европа
МФР – Многогодишната финансова рамка
НЕК – Националната електрическа компания
НТГ – Ниво на технологична готовност
ПАВЕЦ – Помпено-акумулираща водноелектрическа централа
СТЕ – Схема на ЕС за търговия с емисии
ТЕЦ – Топлоелектрическа централа
ТУ – Технически Университет
ХТМУ – Химикотехнологичен и Металургичен Университет
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ВИДОВЕТЕ
СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
През последните 70-100 години са се развили няколко основни вида системи за съхранение
на енергия, като в зависимост от формата на превръщане на енергията те се разделят на
механически, термически, електрически, електрохимически и химически. В този доклад, ще
разгледаме технологиите най-вече спрямо тяхната приложимост за по-бързото и широко
интегриране на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), тяхната технологична и пазарна
зрялост и конкретни възможности за приложението им в контекста на българския енергиен
преход към нисковъглеродна икономика.

Фигура 1. Видове системи за съхранение на енергия
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1.1 МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Съхранението на електричеството при механичните системи се извършва под формата на
запасяването му в механична енергия. Тя от своя страна се разделя на кинетична и
потенциална енергии. Всеки движещ се обект запасява енергията под формата на кинетична
енергия, докато всяка частица, която е подложена на гравитационна или еластична разлика,
запасява енергията като потенциална. В настоящият доклад са описани три от тези системи
за съхранение на енергия, като нивото им на технологична готовност (НТГ) 2 е 9
1.1.1 СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ПОМПЕНО-АКУМУЛИРАЩА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (ПАВЕЦ)
Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са едни от първите
технологии за съхранение на енергията, въведени в експлоатация още в началото на 20-ти
век. Най-старата, все още действаща ПАВЕЦ се намира в Швейцария и е пусната в
експлоатация през 1909г 3 . Производството на електроенергия се извършва както при
конвенционална водноелектрическа централа. Използва се потенциалната енергия на
намиращата се в по-високо разположен водоем (горен изравнител) вода. Главен недостатък
на конвенционалните ВЕЦ обаче е, че не може да се осигури безкрайно количество вода в
захранващият водоем, а оттам генерирането на електрическа енергия е прекъснат процес.
При ПАВЕЦ освен генераторен режим има и помпен. След преминаване през турбината на
генератора водният поток не се оттича свободно, а се събира в долен водоем (изравнител),
от където се изпомпва вода обратно в горният изравнител, когато има излишък от енергия в
електропреносната мрежа. Обичайно, в пиковите периоди на потребление – вечер и сутрин,
ПАВЕЦ централите се използват в генераторен режим, като по този начин се балансира
електропреносната мрежа. (виж фигура 2)
ПАВЕЦ проекти са реализирани най-вече в Европа, САЩ и Азия, като технологията се
използва най-вече за балансиране и поддържане на стабилността на електроенергийната
мрежа.
Освен очевидния недостатък, че се изискват доста специфични
географски дадености, за да се реализират такива проекти ( възможност
за изграждане на горен и долен резервоар), изграждането на тези
мащабни системи често има сериозен екологичен отпечатък наводняване на огромни площи земя и нарушаване на екосистемите и
местообитанията на видовото многообразие на мястото на изграждане на
ПАВЕЦ. Не на последно място, ефективността на технологията, измерена
като ефективността на двупосочния обмен на енергия варира между 65% и 75%.

2

НТГ е система за оценка на развитието на дадена технология. Тя е създадена от НАСА за оценка на технологиите
разработвани и прилагани в космическите апарати. В последствие тази система започва да се използва широко за оценка
на нивото достигнато от дадена технология. В Европа е приета 9 точкова скала, по която се оценява технологията, като
степен 1 е най-ниска и означава че технологията е на ниво идея, а степен 9 – технологията е готова за внедряване и масово
производство. https://innovation.cc/discussion-papers/2017_22_2_3_heder_nasa-to-eu-trl-scale.pdf
3 Данни за нея, както и статистика и интерактивна карта за съществуващите и планирани ПАВЕЦ по света могат да бъдат
открити на сайта на Международната хидроенергийна асоциация., https://www.hydropower.org/hydropower-pumpedstorage-tool
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Фигура 2 Схема на ПАВЕЦ, Източник : Pumped-storage hydroelectricity – Wikipedia

1.1.2 СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ С ВЪЗДУШНА КОМПРЕСИЯ
Съхраняването на енергия чрез сгъстяване (компресиране) на въздух и използването й при
пикови натоварвания на мрежата е алтернатива на по-горе разгледаната технология ПАВЕЦ.
Компресорите нагнетяващи въздуха консумират електроенергия, когато
натовареността на мрежата е минимална. В пикови моменти за
уравновесяване на потреблението, сгъстеният въздух се прекарва през
газови турбини свързани към генератори, които произвеждат
електрическа енергия. При компресирането на въздуха се отделя
топлина, която се отвежда от междинни охладители в околната среда.
Ако топлината не се оползотворява на място, загубите на енергия могат
да достигнат до 30%. Ефективността, която се достига варира от 58 до 82% 4. Нивото на
технологична готовност на системите с въздушна компресия е степен 9.
Технологията е подходяща за поддържане на сигурността и ефективността на енергийната
мрежа, най-вече като бързо реагираща генерираща мощност (по подобие на паро-газовите
централи, които биват включвани само, когато има силна нужда от допълнителна енергия в
мрежата). Освен да компенсира бързо колебанията в производството на енергия от ВЕИ,
системите за съхранение на енергия чрез сгъстен въздуха могат да се използват за
„изглаждане“ кривата на производство на ВЕИ инсталации като съхраняват произведената
енергия в периоди, когато тя е в излишък за мрежата и я подават към мрежата, тогава,
когато има нужда от нея.

4

Суккар, С., Уилямс, Р. “Съхранение на енергия с въздушна компресия: Теория, ресурси и приложения към вятърната
енергия”, https://wayback.archiveit.org/all/20120119134651/http://www.princeton.edu/pei/energy/publications/texts/SuccarWilliams_PEI_CAES_2008April8.pdf
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Както и ПАВЕЦ технологията, компресирането на въздух изисква наличието на големи обеми
затворени пространства като подземни кухини, което ограничава развитието на
технологията до места с такива природни дадености.
Първата такава система е изградена в Хунторф, Германия през 1978 г. В момента тази
технология се развива предимно в Европа и САЩ, като по данни на изследователската
компания БНЕФ , към настоящия момент, има седем такива действащи електроцентрали по
света, но делът им се очаква да нарасне сериозно до 2030.

1.1.3 СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ МАХОВИК
Фигура 3 Съхранение на енергия с маховик, Източник : Flywheel energy storage - Wikipedia
При тази технология, за съхраняването на енергия се
използва кинетичната енергия на ускорено въртящо се тяло
- маховик. Поради бързото натрупване на енергията в
маховика, въртящ се до 50 000 оборота/минута, този тип
системи са подходящи за оползотворяване на излишната
енергия от ВЕИ. Предимствата на този тип системи са:
висока плътност на съхранената енергия – достигаща до 130
Wh/kg, просто устройство, висока ефективност от 80-90 %,
дълъг жизнен цикъл и не на последно място имат
относителноo компактни размери.
От друга страна, изискванията за безопасност ограничават единичната мощност на
системите за съхранение на енергията с маховик и налагат използването на защитни
обвивки, което повишава цената им. Въпреки това те намират все по-широко приложение,
тъй като тяхно основно предимство е, че могат да претърпят множество цикли на частично
или пълно зареждане/освобождаване на енергия без никаква деградация на представянето
във времето. Съвременните системи за съхранение на енергията базирани на маховик
технологията имат приложение предимно при регулиране и оптимизиране на енергийната
система и мрежови услуги, които изискват кратко време за реакция като регулиране на
честотата и честотната характеристика.
Кратко сравнение на предимствата и недостатъците на механичните системи за съхранение
на енергия можете да откриете в таблицата, която следва:
Механични системи

Предимства

Недостатъци

Кинетична енергия

-

-

Маховик

Бързо приемане и отдаване на
енергия;
Висока надеждност;
Висока специфична енергия.

Ограничено време за съхраняване
на енергията – около 15 минути.

Сгъстен въздух

Зрялост на технологията;
Ниска цена.

Специфични изисквания към
местата за съхранение на газа.
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Потенциална енергия

-

-

ПАВЕЦ

Зрялост на технологията;
Широко използвани като
балансираща мощност е
електроенергийната система
(ЕСС).

Изискват наличие на специфични
природни дадености;
Наводняване на обширни
територии.

Таблица 1: Предимства и недостатъци на механичните системи за съхранение на енергия

1.1.4 МЕХАНИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
В България е представена единствено ПАВЕЦ технологията. До момента има построени 3
централи от типа ПАВЕЦ и планове за строеж на четвърта5. Най-голямата от тях е ПАВЕЦ
„Чаира“, част от хидроенергийната каскада Белмекен - Сестримо – Чаира, собственост на
Националната електрическа компания (НЕК).
Основните им предимства са гъвкавост при управление на системата и надеждно
овладяване на пикови колебания на товара, сигурност и бързина при заместване на
аварийно изключили мощности, първично и вторично регулиране на честотата и обменните
мощности и регулиране на напрежението.
Горен изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" е яз. „Белмекен" с полезен обем 141 млн. м3 – който
служи като основно водохранилище за централите от енергийната каскада "БелмекенСестримо" – а долният изравнител, яз. „Чаира", е с полезен обем 4,2 млн. м3. Първа и втора
хидрогрупи на централата са в експлоатация от 1995 г., а трета и четвърта хидрогрупи са
пуснати в експлоатация през 1999 г.
Общата генераторната мощност на ПАВЕЦ Чаира е 800 МВт, а помпената – 760 МВт. В
съседство с нея се намира ПАВЕЦ Белмекен (генераторната мощност - 375 МВт, помпена 104
МВт) . В същата каскада е и проекта за четвъртата ПАВЕЦ – Яденица.
Основните ползи, обуславящи необходимостта от изграждане на яз. „Яденица", са свързани
с преминаване на ПАВЕЦ "Чаира" от дневен към седмичен режим на работа и увеличаване
на неговата използваемост.
Според описаното от НЕК, при дневния режим се налага ежедневно изравняване на
отработената вода от централата в турбинен и помпен режим. Следва да се отбележи, че
наличният обем на яз. „Чаира" позволява работа на пълна мощност в генераторен режим в
продължение на 8,5 часа и в помпен режим – в продължение на 10,7 часа. Увеличеният
обем на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" при реализиране на проекта Яденица ще даде
възможност за преминаване към седмичен режим на работа, при който четирите блока в
централата ще могат да работят в генераторен режим на пълна мощност в продължение на
20 часа и в помпен режим в продължение на 22,5 часа.

5

Проектът е част от Десет годишния план за развитие на системата 2014 на Европейската мрежа на операторите на
преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) и е включен под индекс 218 в Югоизточния Континентален Регионален
Инвестиционен План, качен на страницата на ENTSO-E, www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-developmentplan/tyndp-2014/Pages/default.aspx.
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Изграждането на проекта „Яденица“е мотивирано и от
нарастващия дял на ВЕИ електроенергия в мрежата и
необходимостта бъдат осигурени допълнителни високоманеврени
балансиращи мощности, които да покриват нуждите на системата
в зависимост от колебанията при работата на ВЕИ, заявява НЕК.
Според компанията, съсредоточената на едно място значителна генераторна мощност от 864
МВ, минималното време за пълно натоварване, високата степен на автоматизация при
управлението на режимите на работа и липсата на ограничения, свързани с обема на горния
изравнител са необходими условия ПАВЕЦ „Чаира" да е в състояние да изпълнява ролята на
авариен резерв в ЕЕС (включително при отпадане на основни базови генериращи мощности,
до 1000 МВ).
Единственото неизпълнено условие, за да може централата да поеме тази функция в
момента е малкият обем на долния изравнител. В изготвеното през 1996 г. предпроектно
проучване е проведен подробен енергиен и хидравличен анализ, който доказва, че
изграждането на яз. „Яденица" ще премахне това последно препятствие.
Като допълнителен бонус се разширява „портфолиото" на електроцентралата за
предоставяне на допълнителен бърз резерв и допълнителни услуги към мрежата.
Третата изградена ПАВЕЦ централа „Орфей“ има капацитет на производство от 160 МВт и на
изпомпване – 40 МВт. Централата се захранва с водите на язовир Кричим и е част от
каскадата „Доспат-Въча“.
България като цяло има подходящ релеф за създаване на такъв тип централи, но
неблагоприятното им екологично въздействие върху околната среда, дължащо се на
наводняването на големи площи земя, както и много вероятните периоди на засушаване в
България поради климатичните промени са ограничителен фактор за по-нататъшното
развитие на технологията в страната.

1.2 ТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
При този способ, съхранението на електричеството се извършва чрез преобразуването му в
топлинна енергия. За целта дадено вещество се загрява до температура на топене в
електрически пещи. Съществуват няколко технологии, като най-използваната е стопилки на
соли.
Към термалните системи се отнасят и тези с адиабатно компресиране на въздух, при които
няма термален пренос от и към системата, тоест тя е топлинно изолирана.

1.2.1 СТОПЕНИ СОЛИ ИЛИ СТОПИЛКИ НА СОЛИ
Съхранението на енергия в стопилка на соли използва външен източник на топлина за
стопяване на натриеви, калиеви или калциеви соли. При нужда, стопилката може да отдаде
топлината за генериране на енергия.
Технологията е комерсиализирана и понастоящем се прилага в мащаб, най-вече като част от
соларните паркове за концентриране на слънчева енергия.
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Фигура 4 Соларен парк с
концентриран слънчева енергия и
термално съхранение на енергия.
(Source: Wikimedia Commons)

1.2.2 АДИАБАТНО КОМПРЕСИРАНЕ НА ВЪЗДУХ
Адиабатният термодинамичен процес означава, че няма пренос на топлинна енергия от и
към една термодинамично затворена система. За реализиране на адиабатното
компресиране на въздух е необходимо топлината, която се отделя при компресията на газа,
да бъде съхранена. Компресираният горещ въздух може да се използва за генериране на
енергия при нужда, като се изпуска през газова турбина. Едно от изискванията към
реализацията на тази технология е пространството за съхранение на въздуха да бъде
термично изолирано от околната среда. Топлината може да се съхранява в скали или бетон
или в стопилки на соли и масло. Ефективността на технологията може да достигне над 90 %
при добра температурна изолация. На този етап няколко проекта по тази технология се
подготвят, като първият комерсиализиран проект е реализиран в Канада през 2019. В Европа
проекти по тази технология се разработват в Австрия (RICAS 2020) и Германия (ADELE).
В България няма реализирани или планирани проекти за термални системи за съхранение на
енергия.
Кратко сравнение на предимствата и недостатъците на термалните системи за съхранение
на енергия можете да откриете в таблицата, която следва:
Термални системи

Предимства

Недостатъци

Стопени соли

Висока надеждност;
Ниска цена на материалите;
Зрялост на технологията.

Ефективността им се повишава с
повишаване на теглото;
Влияние от климатични особености;
Невъзможност за повишаване на
капацитета след първоначалната
инсталаци.

Адиабатно
компресиране на
въздух

Висока надеждност;
Зрялост на технологията;
Висока ефективност.

Специфични изисквания към местата за
съхранение на газа.

Таблица 2: Предимства и недостатъци на термалните системи за съхранение на енергия
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1.3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Електрическите системи за съхранение на енергия се основават на явленията
електростатично поле и електромагнитно поле. Съхраняването на електрическата енергия в
устройства работещи на основата на тези явления е с близка до 100% ефективност. В
зависимост от използваното явление имаме два типа устройства – кондензатори и намотки
(бобини). Нивото технологична готовност на разгледаните електрическите системи за
съхранение на енергия е 9.

1.3.1 СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ

Кондензаторите са електронни елементи
съхраняващи електрическа енергия във вид на
електростатично поле. Представляват два
електрода разделени пространствено чрез
изолатор
(диелектрик).
Капацитета
за
съхраняване
на
енергия
е
правопропорционален
на
площта
на
електродите. При суперкондензаторите за
електроди се използват материали с много
висока развита повърхност, а за изолатор –
течност с висока диелектрична проницаемост.
Фигура 5. Схема на електрическо превозно средство захранвано от суперкондензатори.
Източник: Илиян Попов (собствена работа)
Специфичната енергия съхранявана в суперкондензаторите е много ниска и достига до 0,5
Вч/кг, но специфичната мощност може да достигне до 500 КВ/кг. [2]. Високата надеждност,
възможността за бърз заряд и относително ниската цена правят тази технология подходяща
за използване в електротранспорта (за захранване на електрически автобуси), мобилна
електроника, в непрекъсваеми токозахранвания.

1.3.2 СВРЪХПРОВОДЯЩА НАМОТКА
Електрическата енергия ефективно може да бъде обратимо съхранена във вид на магнитно
поле. За тази цел се използва спираловидно намотан метален проводник (намотка/бобина)
при протичането на ток в който се индуцира магнитно поле. За намаляване на загубите от
съпротивлението на метала, намотката се охлажда до много ниска температура, до
достигане условия на свръхпроводящо състояние.
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Поради изискването за много ниски
температури за привеждане на
металите
в
свръхпроводящо
състояние и съответно сложната
техническа база, тези системи се
използват като авариен източник на
енергия
за
поддържане
на
стабилността на напрежението в
електропреносната мрежа.
Фигура 6. Схема на устройство за съхранение на енергия със свръхпроводяща намотка.
Източник: Articles - Energy storage technologies (ingenia.org.uk)
Специфичната енергия на този тип системи е около 10 Вч/кг, но специфичната мощност която
могат да приемат и отдадат достига до 100 МВ/кг 6 (Тиксадор, 2008)
Електрически системи

Предимства

Недостатъци

Електростатично поле

-

-

Суперкондензатори

Бързо приемане и отдаване на
енергия;
Висока надеждност.

Много ниска специфична
енергия;
Ниска специфична мощност;
Ниско работно напрежение.

Псевдокондензатори

Бързо приемане и отдаване на
енергия;
Висока надеждност.

Ниска специфична енергия;
Ниска специфична мощност;
Ниско работно напрежение.

Магнитно поле

-

-

Свръхпроводящи бобини

Висока специфична мощност;
Нулево електрическо
съпротивление;
Много ниско време за заряд и
разряд;
Много висока ефективност;
Висока надеждност.

Висока цена;
Сложна техническа база за
поддържане на ниска
температура;
Ниска специфична енергия.

Таблица 3: Предимства и недостатъци на електрическите системи за съхранение на енергия

1.3.3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
В България тази технология за съхранение на енергия се използва в транспорта с нулеви СО2
емисии. Столична община е закупила за „Софийски градски транспорт“, няколко
електрически автобуса по тази технология. Има и няколко изградени електрически зарядни
станции с висока мощност.

6

Тиксадор, П. “Свръхпроводящо съхранение на магнитна енергия: Статут и перспектива”, 2008,
https://snf.ieeecsc.org/sites/ieeecsc.org/files/CR5_Final3_012008.pdf
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Електрифицираните линии на градски транспорт
по тази технология са с пробег от около 10-15
км, тъй като на всяка крайна и на една или
няколко междинни станции, електрическите
автобуси спират за кратък престой (около 5
мин.) за зареждане на кондензаторите.
В Българската Академия на Науките се
провеждат и научни изследвания и разработки
върху
практическото
приложение
и
усъвършенстване на суперкондензаторите. Има
защитени дисертации за приложение на
биогенни материали в разработката на
суперкондензатори.

1.4 ЕЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЯ
Обратимото превръщане на електрическата енергия в химическа се използва за
съхраняването й във вторичните източници на ток (ЕХИТ), системите горивна клеткаелектролизьор, както и в системите метал-въздух. Понастоящем това са найразпространените системи за съхранение на енергия. Предимствата им са висока
специфична енергия (теоретично достигащи до 11 КВч/кг при системи метал-въздух , виж
фигура 5), висока надеждност, широк температурен интервал на работа, липса на движещи
се части. Практическо разпространение са получили следните вторични системи: оловнокисела батерия, литиево-йонна батерия, никел-метал хидрид и никел-кадмиева батерия.
Нивото на технологична готовност на разгледаните вторични източници е 9, те са с широко
разпространение не само в индустриални, но и в потребителски сегменти на индустрията.
Нововъзникващите системи от типа метал-въздух са с НТГ 3-6.

Eнергийна плътност, Wh/kg
Specific Energy, Wh/kg
Lead Acid
Na ion
NiMH
Li ion
Zn - O2 (Air)
Fe - O2 (Air)
Mg - O2 (Air)
Al - O2 (Air)
Si - O2 (Air)
Li - O2 (Air)
Fossil Fuels

42
115
120
300
1370
2044
6462

8140
9036
11140
13000

Фигура 7. Сравнение на теоретичната специфична енергийна плътност на вторични
електрохимични източници на ток (акумулатори) с изкопаемите горива. Източник: Илиян
Попов (собствена работа)
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1.4.1 ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ БАТЕРИИ
Оловно-киселинната батерия е най-старата акумулаторна (вторична)
система, открита от френският изобретател Гастон Планте през
1859г. Представлява два оловни електрода (отрицателен от гъбесто
олово и положителен от оловен диоксид) потопени в сярна
киселина. Предимства на системата са сравнително високото
напрежение на клетка, високите генерирани токове вследствие на
високата скорост на електрохимична реакция, сравнително дългият
живот (500 цикъла заряд-разряд) и доброто рециклиране (над 97%).
Основните недостатъци са ниските специфични характеристики,
дължащи се на високото тегло на оловото, както и ниската
екологичност на системата.
Системата е широко разпространена от края на 19-ти век. Намира приложение в транспорта:
за стартиране на двигателите с вътрешно горене, за подводно задвижване на дизелови
подводници, за захранване на нискоскоростни електрически превозни средства. Намира
приложение и в индустриалният сектор за станции за съхранение на енергия от ВЕИ,
телекомуникациите като резервен източник. Пазарният дял на този тип акумулатори в
световен мащаб към 2020 г. е 75 %.

1.4.2 НИКЕЛ-КАДМИЕВА И НИКЕЛ-МЕТАЛ ХИБРИД БАТЕРИИ
Никел-кадмиевата батерия е вторичен източник на ток, разработен в края на 19-ти век.
Технологията вече е комерсиализирана, има дълъг живот – до 2000 цикъла зарежданеразреждане и е способна на работа в тежки разрядни и зарядни режими.
От друга страна, никел-кадмиевата батерия има ниски теоретични енергийни
характеристики: теоретична специфична енергия 237 Вч/кг; 500 В/кг и ниско
електродвижещо напрежение 1.3 V на клетка, има висок саморазряд (10 % на месец), ефект
на паметта намаляващ капацитета на клетката при неправилна експлоатация и не на
последно място опасни за здравето компоненти като кадмий и калиева основа.
Никел-кадмиеви батерии към момента се използват основно за захранване на
професионални инструменти и в центрове за съхранение на енергия. Европейският съюз
чрез Директивата за батерии от 2003 година за ограничаване използването на вредните за
природата технологии, забрани тази система и препоръча на индустрията преминаването
към никел-метал хидридната и литиево-йонната батерии.
Никел-метал хидридният акумулатор е разработен през 70-те години на 20-век в Европа, с
цел да се избегнат екологичните проблеми при никел-кадмиевият акумулатор. В сравнение с
предшественика си има дълъг живот, намален ефект на паметта и нисък саморазряд.
Предизвикателства остават под формата на ниско клемно напрежение, загуба на капацитет и
обръщане на поляритета при дълбок разряд.
Никел-метал-хидридният акумулатор намира приложение в потребителската електроника,
професионални инструменти и в електротранспорта. Понастоящем тази технология все
повече е измествана от подобрени литиево-йонни батерии.
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1.4.3 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Понастоящем (2021 г.) литиево-йонната технология заема второ място сред вторичните
ЕХИТ. Технологията е глобално разпространена в приложения изискващи ниско тегло и
висока енергоемкост. Разработката на тази система датира от 70-те години на 20-ти век, като
през 1991 г. японските фирми Сони (Sony Corp.) и Асахи-Касеи (Asahi-Kasei Corp.) я
комерсиализират.
Предимствата на тази система са висока специфична енергия достигаща до 600 Вч/кг,
ниското тегло, относително дългият живот на работа – до 2000 цикъла заряд-разряд и високо
работно напрежение – 3.6 В на клетка. Наред с тези предимства спрямо другите
конвенционални електрохимични системи, литиево-йонната батерия има и някои
недостатъци. Изисква се сложна система за мониторинг и управление на батерията и има
опасност от пожар при неправилна употреба или проблем в системата за управление, някои
от използваните компоненти могат да бъдат опасни за човека и околната среда, а част от
суровините за системата са канцерогенни и в някои части на света за добиването им се
използва принудителен труд, поради което е необходимо при снабдяването с такива
технологии да се прилагат критерии за устойчивост и качество по цялата верига на доставки.
Литиево-йонните батерии намират широко приложение в мобилната електроника и
електрическият транспорт, включително ново поколение подводници, кораби и
електрически самолети. През последното десетилетие с намаляване цената на производство
започна реализирането на проекти за внедряване на тази технология и в центрове за
съхранение на енергията от ВЕИ.
1.4.4 РЕДОКСИ ПРОТОЧНИ БАТЕРИИ
Принципът на работа на редокси проточните батерии е в осъществяването на йоннообменна реакция на два пространствено разделени разтвора през йонообменна мембрана.
При този тип системи електрохимично
активните вещества за разлика от
конвенционалните батерии са разтворени
в
електролита,
като
положително
активното вещество се нарича католит, а
отрицателното – анолит.
Фигура 8. Схема на редокси проточна
батерия.
Източник:
Илиян
Попов
(собствена работа)

Електрохимичната реакция се извършва на граница между двата разтвора и токоотводите,
които пренасят електрическите заряди през външна верига от анолита към католита.
Проекти по тази технология се осъществяват в Китай, Япония и Южна Корея като балансиращ
елемент в енергийната мрежа, както и за захранване на центрове за обработка на данни.
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Общо 800 МВтч редокс батерии са инсталирани по целия свят от 2008 г. до края на 2020 г.,
като над 75% от тях са са направени през последните 2 години. 7Повечето са ванадиеви
редокс батерии (VRB or VRFB).

1.4.5 ГОРИВНИ КЛЕТКИ
Горивната клетка представлява електрохимичен източник на ток, при който окислението на
горивото (най-често водород) от окислителя (най-често кислород) се извършва чрез
електрохимична реакция и получената енергия се отдава под формата на електрическа
енергия вместо на топлина, както е при горенето.
Горивната клетка се състои от два газодифузионни
електрода, на които се подават двата газообразни
елемента (в случая на водородно-кислородната
горивна клетка), разделени с електролит или
протон проводяща мембрана. Предимствата на
горивните клетки са в условно неограниченият
капацитет на електродите, тъй като производството
на електрическа енергия ще продължава дотогава
докато се подават активни компоненти на двата
електрода.
Фигура 9. Схема на горивна клетка.
Източник: Илиян Попов (собствена работа)

1.4.6 СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В МЕТАЛ

Системите метал-въздух могат да се
разглеждат като хибридно звено между
първичните и вторичните батерии и
горивните клетки. При метал-въздух
положителният
електрод
е
газодифузионен – същият както при
горивните клетки, а отрицателният е
метал или аноден активен материал,
както
при
конвенционалните
акумулатори и батерии.
Фигура 10. Схема на батерия металвъздух. Източник: Илиян Попов
(собствена работа)

7

БлумбъргНЕФ, 2020, " Център за съхранение на данни - Съхраняване на активи“ https://about.bnef.com/
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Кратко сравнение на предимствата и недостатъците на термалните системи за съхранение
на енергия можете да откриете в таблицата, която следва:
Таблица 4: Предимства и недостатъци на електрохимичните системи за съхранение на
енергия
Електрохимична
система

Предимства

Недостатъци

Оловно-кисела батерия

Ниска цена;
Развита и комерсиализирана
технология;
Много висока степен на
рециклиране.

Опасни за здравето и природата
компоненти;
Ниски тегловни енергийни
характеристики.

Никел-кадмий батерия

Развита и комерсиализирана
технология;
Дълъг живот – до 2000
цикъла;
Широк температурен
диапазон.

Опасни за здравето и природата
компоненти;
Ниски теоретични енергийни
характеристики;
Висок саморазряд;
Ефект на паметта (Memory effect).

Никел-метал хидрид
батерия

Дълъг живот – до 2000
цикъла;
Комерсиализирана
технология;
Нисък саморазряд;
Ниска цена;
Широко разпространена
технология в мобилна
електроника и електрически
транспорт.

Ниско клемно напрежение;
Загуба на капацитет (Loss of
capacity);
Обръщане на поляритета (Reverse
polarity) при дълбок разряд (Over
discharge).

Литиево-йонна батерия

Високи специфична енергия и
клемно напрежение;
Ниско тегло;
Развита и комерсиализирана
технология;
Мобилност;
Нисък саморазряд;
Възможност за бърз заряд;

Усложнен алгоритъм на заряд;
Допълнителни електронни модули
за безопасни режими работа на
батерията;
Тесен температурен диапазон на
безопасна работа;
Висока пожароопасност;
Етични проблеми с добива на някои
от суровините.

Проточна батерия

Ниска цена на реактивите;
Дълъг живот.

Нужда от спомагателни агрегати;
Ниски специфични характеристики.

Горивна клетка

Много високи специфични
енергийни характеристики;
Екологичност;
Краен продукт вода.

Нужда от ефективни катализатори
за кислородният и водородният
електроди;
Нужда от спомагателни агрегати;
Пожароопасност.
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Метал-Въздух батерия

Много високи специфични
характеристики;
Възможност за бърз заряд;
Екологичност;
Привлекателна цена;
Липса на дефицитни
материали;
Рециклиране на крайния
продукт.

В процес на лабораторни
изпитания;
Нестабилни електролити;
Нужда от корозионно устойчиви
материали;
Нужда от високоефективни
катализатори за редукция и
отделяне на кислород.

1.4.7 ЕЛЕКТРОХИМИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
В България има изградени и все още действащи няколко завода за производство на оловни
акумулатори притежание на МОНБАТ АД и ЕЛХИМ-Искра АД. По програмата ХИТМОБИЛ,
финансирана от ЕС, се подготвя и изграждане на поточна линия за дребно серийно
производство на литиево-йонни батерии.
На територията на страната се намира и един от международно-признатите академични
центрове за електрохимични технологии включително химични източници на ток - Института
по Електрохимия и Енергийни Системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) към Българската
Академия на Науките (БАН). Институтът организира една от международно признатите
конференции в областта на батериите – ЛАБАТ и има изграден екип от
висококвалифицирани специалисти, работещи в направления батерии и електрохимични
производства.
Историята на ИЕЕС през 80-те години на 20-ти век е свързана с разработката и
производството на литиеви батерии и батерии Цинк-Въздух в завод „Мусала“, Самоков. По
това време България е сред 6-те държави по света подготвяща висококвалифицирани кадри
и имаща собствено ноу-хау и производствени линии за литиеви системи. Понастоящем, в
ИЕЕС се работи по усъвършенстване на съществуващите електрохимичните системи и
същевременно се разработват нови технологии, напр. системата Магнезий-Въздух, които в
близките 20 години да заменят конвенционалните батерии. ИЕЕС е основно звено при
разработката на горивни клетки използвани за генериране на електроенергия от водород в
България и е съосновател на Българското Водородно Дружество.
Два университета в България подготвят специалисти в областта на електрохимичните
източници на ток – Химикотехнологичен и Металургичен Университет (ХТМУ, София) и
Технически Университет (ТУ, София).
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1.5 ХИМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Електрическата енергия се превръща в химическа. Към химическите системи за съхранение
на енергия се включват системите за производство на водород чрез електролиза на вода или
чрез електрохимично производство от въглеводороди. Този тип системи са с НТГ 8-9.

1.5.1 ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДОРОД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОЛИЗА НА ВОДА
За разделянето на вода до водород и кислород се използва
електролизьор. Това е устройство, което превръща електрическата
енергия в химическа. В случая на електролиза на вода, електричеството
добито от ВЕИ или конвенционални енергийни източници се използва за
разделяне на крайния продукт (вода) на съставните му части.
Електролизата на водата е процес с високо КПД над 60%.

Основен недостатък при производството
на водород чрез електролиза на вода се
явява енергоемкостта и използването на
благородни метали (платина, иридий,
рутений, паладий) като катализатори.
Това повишава цената на добив и за
момента, ограничава масовото навлизане
на технологията.
Фигура 11. Схема на електролизьор за електролиза на вода. Източник: Илиян Попов
(собствена работа)
Като технология за съхранение на енергия обаче, водородът има изключителна гъвкавост на
употреба: може да бъде употребен като гориво или да бъде конвертиран обратно в
електричество, а може и да стане съставна част за производството на други енергийни
носители и горива като амония, например. Именно затова се очаква бурно развитие на
технологията през следващото десетилетие.

1.6 СРАВНЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Технологиите за съхранение на енергия са ключови за преминаването към декарбонизирана
и чиста енергия. Днес те се използват в три основни области: енергия, транспорт и
потребителска електроника.
Съхранението на енергия на ниво електроенергийна система ще играе значителна роля в
бъдещото развитие на енергията, базирана на възобновяеми енергийни източници, което ни
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позволява, от една страна, да използваме най -добре пълния капацитет на тези съоръжения
и, от друга страна, да осигури спомагателни услуги към мрежата (напр. балансираща
мощност, контрол на честотата и напрежението, „черен старт“ и т.н.).

Photocredit: BigStock

В следващата таблица са резюмирани приложенията на технологиите за съхранение на
енергия в съвременния свят.
Таблица 5: Сравнение на съвременните приложения на технологиите за съхранение на
енергия
Технология за
съхраняване на енергия

Подходящо приложение

Транспорт

Електрическа
мрежа

Зад
електромера
(собствено
захранване)

НТГ

ПАВЕЦ Не

Не

Да

Не

9

Диабатно компресиран
Не
въздух

Не

Да

Не

9

Маховик Не

Да

Да

Не

9

Стопени соли Не

Не

Да

Не

9

Адиабатно
Не
компресиране на въздух

Не

Да

Не

9

СуперДа
Кондензатори

Да

Да

Да

9

Свръхпроводящи бобини Не

Не

Да

Не

9

Оловни акумулатори Не

Да

Да

Да

9

Никел-Кадмиеви батерии Да

Да

Да

Да

9

Потребителска
електроника
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Никел-Метал хидрид
Да
батерии

Да

Да

Да

9

Литиево-йонни
Да
акумулатори

Да

Да

Да

9

Редокси проточни
Не
батерии

Не

Да

Не

9

Горивни клетки Да

Да

Да

Да

8-9

Метал-Въздух батерии Да

Да

Да

Да

3-6

Производство на
Не
водород

Да

Да

Да

9
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2. СЪВРЕМЕННИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Наличните на пазара технологии за съхранение на енергия в момента намират приложение
или като стационарни системи (свързани с електрическата мрежа или с възобновяеми
източници на енергия) или в сектора на транспорта (електрически превозни средства).
Очаква се до 2030 г. световният пазар за съхранение на енергия
(стационарно и транспортно приложение) да нарасне с 2,5–4 ТВтч
годишно, приблизително от три до пет пъти над сегашните 800
ГВтч. С нарастване на тяхната популярност, електромобилите вече
са най-големият пазар за технологии за съхранение на енергия
(батерии), около пет до десет пъти по-голям в сравнение с пазара за
стационарни приложения.
Развитието на електрическия транспорт, бързото намаляване на разходите за
съхранение и интензивно променящото се производство на енергия от възобновяеми
източници водят до повече научни изследвания, както и до внедряването на пазара за
съхранение на енергия в световните електрически и транспортни сектори. Въпреки че
преди време стационарното съхранение на енергия се считаше за липсващото звено за
високи нива на възобновяема електроенергия в мрежата, сега то вече не е липсващо, а
реална възможност за откриването на най-ефективните от гледна точка на разходи
технологии за повишаване на надеждността на мрежата, устойчивостта и
управлението на търсенето 8. (Министерство на енергетиката на САЩ, 2020 г.)

2.1 СТАЦИОНАРНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Съществуващите мощности в стационарното съхранение на енергия са доминирани от
помпено-акумулиращите водно-електрически централи (ПАВЕЦ), но с намаляването на
цените, новите проекти са предимно литиево-йонни или в някои случаи редокс проточни
батерии.
Този пазар обикновено е разделен на два сектора, „Преди електромера“ и „След
електромера“. Секторът „Преди електромера“ се фокусира върху работата на електрическата
мрежа, към която са свързани системи за съхранение на енергия, за да се поддържа плавен
и непрекъснат поток на електроенергия към потребителите. „След електромера“ са самите
потребители, които използват батериите главно за намаляване на разходите за закупуване
на електроенергия, както и за подобряване на надеждността на ВЕИ системите за собствено
потребление.
Основните услуги, които системите за съхранение на енергия могат да предоставят „Преди
електромера“ и „След електромера“ са обобщени в Таблица 6.
8

Министерство на енергетиката на САЩ, 2020, “Голямото предизвикателство пред съхранение на енергия: Доклад за
пазара за съхранение на енергия”, 2020, NREL/TP-5400-78461, DOE/GO-102020-5497,
https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/12/f81/Energy%20Storage%20Market%20Report%202020_0.pdf
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Таблица 6: Приложения на технологиите за стационарно съхранение на енергия
Сектор

Услуга

Описание

„Преди
електромера“

Спомагателни услуги

Предоставяне или усвояване на енергия за
поддържане на търсенето и предлагането и по
този начин честотата на електрическата мрежа:
− регулиране на честота
− оперативни резерви и допълнителни
резерви
− регулиране на напрежение
− компенсация на реактивна енергия
− черен старт

„Преди
електромера“

Пикова мощност

Осигуряване на допълнителна енергия при
пиково потребление

„Преди
Изместване на
електромера“/
производство/потребление
„След
във времето (арбитраж)
електромера“

Системата за съхранение на електроенергия се
зарежда от мрежата при ниска тарифа на тока,
или, ако се захранва от ВЕИ инсталация, с
енергия
при
свръхпроизводство, когато
излишъкът не може да бъде изнесен към
мрежата, и се разрежда, когато тарифата е
висока, има свободен мрежови капацитет и
търсене. С други думи, кривата на производство
се изглажда, за да отговори по-добре на
кривата на потребление и възобновяеми
източници свързани със системи за съхранение
се превръщат в диспечируеми генериращи
мощности.

„Преди
електромера“

Услуги за
електропреносната
инфраструктура

Преодоляване на претоварвания на мрежата
Отлагане на инфраструктурни модернизации

„Преди
електромера“

Услуги за
електроразпределителната
инфраструктура

Регулиране на напрежението
Отлагане на инфраструктурни модернизации

„След
електромера“

Системи за съхранение на
енергия за крайни
потребители в жилища или
предприятия

Съхранение на енергия, което се използва за
увеличаване на потреблението за собствени
нужди от фотоволтаичната система на търговски
/ индустриален клиент или битови клиенти

Оптимизация на
портфолио за избягване на
дисбаланси

Координатори на балансиращи групи и
електроразпределителните дружества могат да
използват системи за съхранение на енергия, за
да намалят дисбалансите в портфолиото си и да
избегнат съответните разходи. Те не използват
увеличената гъвкавост на портфолиото си, за да
участват на пазара на баласираща енергия, а
неутрализират дисбалансите вътре в него.

„След
електромера“
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Очаква се, до 2030 г. годишно да се инсталират над 300 ГВтч стационарни
системи за съхранение на енергия (без ПАВЕЦ) в световен мащаб, което
представлява 27% кумулативен годишен ръст за системи, свързани към
мрежата и 8% кумулативен годишен ръст на системи за промишлена
употреба, напр. складова логистика и центрове за данни.9 (Министерство
на енергетиката на САЩ, 2020 г.)
Според прогноза на изследователската компания БлумбъргНЕФ (БНЕФ), стационарните
системи за съхранение на енергия по света ще растат експоненциално, от скромните 9 ГВ/17
ГВтч, инсталирани към 2018 г., до 1095 ГВт / 2,850 ГВтч към 2040 г. 10.
Вижте Фигура 12 за по-подробен поглед върху пазарите, които ще стимулират този растеж.

Фигура 12. Прогнозирано годишно внедряване към мрежата по приложения (2015–2030).
БлумбъргНЕФ, „Дългосрочна перспектива за съхранение на енергия за 2019г.“, 2019.
Това увеличение от 122 пъти в използването на стационарно съхранение
на енергия през следващите две десетилетия,според изчисленията на
БНЕФ, ще изисква инвестиции ОТ 662 милиарда щатски долара. А ще бъде
възможено, благодарение на очакван нов рязък спад в цените на литиевойонните батерии, в допълнение към 85%-ното намаление, вече постигнато
в периода 2010-2018. (БНЕФ, 2019)

9

Министерство на енергетиката на САЩ, 2020 “Голямото предизвикателство пред съхранение на енергия: Доклад за пазара
за съхранение на енергия”, 2020, NREL/TP-5400-78461, DOE/GO-102020-5497
https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/12/f81/Energyss%20Storage%20Market%20Report%202020_0.pdf
10 БНЕФ, “Перспектива за съхранение на енергията“, юли 2019.

41

Обръщайки поглед към Европа, петото издание на Европейския мониторинг на пазара за
съхранение на енергия 11 отбелязва, че европейският годишен пазар за съхранение на
енергия е нараснал до 1,7 ГВтч през 2020 г. с кумулативна инсталирана база от 5,4 ГВтч във
всички сегменти , като прогнозира, че общият годишен пазар на съхранение на енергия в
Европа ще достигне 3000 МВтч през 2021 г., почти двойно повече от мощносттите,
инсталирани през 2020 г. Докладът подчертава силното представяне на пазара „Преди
електромера“ в Европа през 2020 г., с нови балансиращи и спомагателни услуги в страни
като Италия, Великобритания и скандинавския регион, подкрепящи търсенето на
дългосрочни проекти за съхранение на ниво мрежа.
На пазара „След електромера“ жилищният, търговският и индустриален сектор (C&I) усещат
ефекта от пандемията много повече, тъй като инсталациите на място биват възпрепятствани
от локдауна. Според доклада с отшумяването на пандемията, тези сектори ще се
възстановят. Очаква се европейският план за възстановяване от КОВИД-19 в размер на 1,8
трилиона евро да осигури значителни публични инвестиции в технологии за чиста енергия,
включително и в системи за съхранение. Европейският парламент призова Комисията да
разработи нова всеобхватна стратегия на ЕС относно съхранението на енергия, която може
да създаде нови пазарни стимули и да помогне за ускоряване на възстановяването.
Следват някои примери за системи за съхранение на енергия, „Преди електромера“ и „След
електромера“ , които могат да бъдат приложени в подкрепа на енергийния преход и в
България.

2.1.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА - „ПРЕДИ ЕЛЕКТРОМЕРА“
Пример: The sonnenCommunity – соларна система със система за
съхранение на енергия във виртуална електрическа централа
SonnenCommunity е агрегатор в Германия, обслужващ около 10 000
клиенти със фотоволтаични инсталации и/или със системи за съхранение
на енергия. Основана през 2015 година., SonnenCommunity предоставя
предимно услуги за търговия на електроенергия между участниците в
рамките на виртуална електроцентрала. През 2017 г. тя виртуалната електроцентрала
започва да осигурява и мрежови услуги за регулиране на честотата. В сравнение с други
алтернативи, например ПАВЕЦ, този разпределен „виртуален“ ресурс за съхранение може да
реагира много бързо (за части от секундата), което го прави чудесен доставчик на първично
регулиране на честотата. Членовете на sonnenCommunity могат да покрият 80% от своите
нужди от електричество, като използват енергия от собствените си слънчеви панели и / или
системи за съхранение на енергия. Остатъкът се изнася в мрежата.
През 2016 г. мерките за управление на претоварвания в мрежата струват на Германия около
800 милиона евро, като голяма част от тази сума отива за компенсиране на наложени
ограничения в производството на вятърни турбини, които се налагат защото произведената
на север енергия, не може да бъде транспортирана до индустриалните центрове на юг.

11

Анализът, публикуван през март 2021 г. се фокусира върху стационарно електрическо, електрохимично и механично
съхранение (с изключение на ПАВЕЦ). Анализите се съставят от водеща нова консултантска компания за енергийни
изследвания Delta-EE, в тясно партньорство с Европейската асоциация за съхранение на енергия)
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В отговор на тази ситуация, през 2017г. SonnenCommunity става партньор на немския
мрежови оператор ТеннеТ, като заедно стартират пилотния проект sonnen eServices. Този
проект интегрира батериите в енергийната система чрез блокчейн (разработен от IBM).
Предоставена е мрежа от системи за слънчева енергия и батерии за битови нужди, които да
помогнат за намаляване на ограниченията на вятърната енергия по време на недостатъчен
капацитет за пренос.
Пример: Несвързани с мрежата системи като лаборатории за бъдещи
смарт мрежи
В отдалечени райони без електрическа мрежа или на места където
инфраструктурата за електропроводи е прекалено скъпа за поддръжка
(например отдалечени райони с малко потребители), микро и минимрежите могат да осигурят надеждно електрозахранване, дори при
сурови условия на околната среда.

Една от най-големите такива минимрежи в Западна Африка е
разработена и произведена от IPS
International Power Supply (IPS),
българска компания с повече от 30
години опит в производството на
системи за преобразуване на
енергия и енергийни решения „до
ключ“.
Фотоволтаичната електроцентрала, заедно със системата за съхранение, позволява на над 55
000 студенти и над 3 000 служители на университета в Кано, Северна Нигерия, да имат
достъп до зелено и надеждно електрозахранване.
Предоставеното „до ключ“ децентрализирано енергийно решение с обща изходна мощност
600 кВA е ключов експериментален пример за интегриране на най-новите технологии за
наблюдение, контрол на потребление и производство, предвидимост на енергийните
ресурси и интеграция в сложна мрежа с множество трансформаторни станции.
В конвенционалната мрежа се използва еднопосочен пренос на енергия по дълги въздушни
линии, от електроцентралите до големите градове и конгломерати. С напредването на
разпределеното производство на електроенергия от възобновяеми източници, микро- и
мини-мрежите, свързани със система за съхранение на енергия може да се окажат „новото
нормално“, поради следните си предимства:
Намаляване на техническите загуби при транспортиране на електроенергията. Тези
загуби се дължат на загубите на енергия при пренос и преобразуване в преносната и
разпределителна мрежи. В зависимост от характеристиките на мрежата загубите
могат да достигнат до 15-20%. С разпределени възобновими енергийни източници
свързани със системи за съхранение и електронно управление на енергията,
техническите загуби се намаляват значително, а контролът на енергийния поток се
поддържа в границите на позволените вариациите на напрежението и честотата.
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Спомагателни услуги. Поради сложността на електрическите системи, захранвани от
възобновяеми източници, системите за съхранение на енергия са изключително
съществена част в осигуряването на стабилност, надеждност и ефективност на
мрежата, чрез предоставяне на спомагателни услуги като оперативни резерви,
компенсация на реактивната енергия, контрол на честотата и напрежението.
Абсорбира колебанията в производството на възобновяема енергия Съхранението
на енергия спомага за изглаждане на кривата на производство на енергия от
възобновяеми източници и балансирането й спрямо търсенето.
Последното ни води отново към приложенията „След електромера“

2.1.2 ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЕИ- „СЛЕД ЕЛЕКТРОМЕРА“ (BTM)
Пример: Черноморски курорт пуска пилотен проект за соларни панели
със система за съхранение на енергия
Албена е туристически курорт, разположен на Черно море в
североизточна България. Той разполага с повече от 40 хотела и поради
тoзи си мащаб курортът има и собствена мрежа за средно напрежение.
Неотдавна Албена направи и първите си стъпки към смарт мрежите като
партньор в проекта Invade по програма „Хоризонт 2020“ .12
Като част от този проект, Албена придобива система за съхранение с капацитет 201 кВтч,
инсталира фотоволтаична система с мощност 27 киловат пика и прави малки подобрения на
две от бойлерните станции на хотелите си. Пилотният хотел също така се сдобива и с 300 м²
соларна термална станция, както и с пълна система за наблюдение и управление.
Пилотният проект има за цел да
представи работещ модел за използване
на потенциала на слънчевата енергия в
туристическите
услуги
чрез
комбиниране на фотоволтаични и
соларни термални технологии със
системи за съхранение на енергия. Цели
се и натрупване на опит в съвременните
стратегии за енергийно управление за
подобряване
на
работата
на
енергийната
инфраструктура,
намаляване на пика на консумация на енергия, увеличаване на енергията от възобновяеми
източници и намаляване на емисиите на CO2.
Фотоволтаичната система покрива по-голямата част от нуждите на хотела. Тъй като дневната
крива на натоварване на мрежата с електроенергия е подобна на кривата на произведената
електроенергия, фотоволтаичната система позволява намаляване на използваната пикова
мощност от мрежата, като същевременно увеличава процента на използваната
възобновяема енергия. Съхранението на електроенергия спомага за балансиране на
12

Смарт система за съхранение на възобновяема енергия, базирана на integrated EVs and batteries to empower мобилно,
разпределено и централизирано съхранение на енергия в разпределителната мрежа https://h2020invade.eu/
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произведената електроенергия, както и за съхраняване на излишъка от енергия за вечерта,
когато обикновено е пиковото потребление на енергия.
Благодарение на компонента за съхранение на енергия, локалните пикови натоварвания в
трансформаторната станция също са избегнати, като така се подобряват качеството на
електроенергията и надеждността на системата, както и се избягват разходите за
дисбаланси.
Първоначалният проект бива реализиран в хотел Фламинго Гранд, но резултатите
надхвърлят очакванията и Албена решава да разшири обхвата на проекта с още два хотелаПарадайс Блу и Боряна. Така курортът си проправя път да стане част от местна електрическа
система като едновременно голям производител и потребител (prosumer).
Макар българската регулаторна рамка да не позволява на българските домакинства и
бизнеси да станат част от революцията в енергетиката, наречена просюмъри –
едновременно потребители и производители на енергия. Въпреки това много български
компании вече са в добра позиция да обслужват този пазар.
Пример: Фотоволтаици + система за съхранение на енергия за собствени
нужди в търговски/ индустриални и жилищни имоти
Цените на електроенергията на свободния пазар (където всички фирми
купуват енергия) в България в момента са сред най-високите в региона и в
съчетание със устойчивото намаляване на цените както на фотоволтаични
системи, така и на системи за съхранение, много собственици на
търговски и индустриални имоти избират да инвестират във фотоволтаична система за
собствени нужди, понякога свързана и със система за съхранение на енергия.
Българският доставчик на решения „След електромера“ IPS обяснява как собствениците на
жилища или бизнес имоти могат да спечелят от такава инвестиция.
Нуждите от електричество варират широко, особено в домакинствата, затова добре
проектираната фотоволтаична система със система за съхранение на енергия може
значително да увеличи дела на потребление за собствени нужди, което пък от своя страна да
намали разходите за електричество и да ускори възвръщаемостта на инвестицията.
Както е показано на графиката долу, използвайки оптимално наличния енергиен ресурс,
системите за съхранение на енергия помагат да се балансират производството и
потреблението.
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Фигура 13. Работата на соларна система със система за съхранение (за период от 24 часа)
Снимка: IPS/Exeron
В допълнение към предимствата, описани по-горе, търговският и индустриален сектор може
допълнително да се възползва от:
Намаляване на реактивната мощност. Употребата на двигатели и машини в
различните индустрии създава реактивна мощност, която според приложимите
тарифите на електрическите компании може да генерира значителен разход.
Конвенционалните решения като кондензаторите могат да бъдат изместени от пазара
благодарение на способността на системите за управление на соларните инсталации
да поемат реактивната мощност. Топологията EXERON на IPS, например, е
проектирана да абсорбира само активна мощност от мрежата със среден коефициент
на мощност 0,99. Такива инсталации по света, включително няколко в Южна Африка,
Нигерия, Сърбия, Косово, България, Индонезия и Австралия, показват подобрение в
качеството на мрежата от гледна точка на потребителя.
Обиране на пиковете. Някои уреди, използвани в индустрията, имат големи пускови
токове за много кратки периоди. В същото време превишаването на ограничението на
мощността, договорено с електрическата компания, дори и за кратко, може да
доведе до глоби. Когато соларната система е свързана със система за съхранение на
енергията, за да се намалят сметките, пиковете се обират от батериите.
Устойчив имидж на бранда. Инсталирането на фотоволтаични системи дава сигнал,
че компанията е ангажирана с прилагането на устойчиви практики и иска да се
снабдява с чиста енергия. Това може да привлече потенциални клиенти, които също
са ангажирани с промените в климата и „зеления“ начин на живот.
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2.2 СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ТРАНСПОРТА
Транспортният сектор има два основни дяла: (1) електрически превозни средства (xEVs) или
електрически превозни средства с горивни клетки и (2) стартиране, осветление и запалване.
Приложенията, свързани с всеки дял са допълнително описани в Таблица 7, според
класификация на Министерство на енергетиката на САЩ, 2020г.
Таблица 7: Приложения на съхранението на енергия в транспортния сектор
Дял

Описание на приложението
Електрически превозни средства (леки, средни и
тежки)
Електрически превозни средства с батерия

Мобилност- съхранение в батерии
Plug-in Хибридни превозни средства
Хибридни превозни средства
Мобилност – съхранение чрез водород

Съхранение на водород на електрически превозни
средства с горивни клетки (леки, средни и тежки)

Мобилност- съхранение в батерии

Електрически превозни средства (леки, средни и
тежки)

Ако се захранват с електричество от възобновяеми източници, електрическите превозни
средства могат да допринесат за декарбонизацията на транспортния сектор.
Използвайки технологията превозно средство към мрежата (V2G), електрическите превозни
средства, оборудвани с голяма батерия, също могат и да помогнат за стабилизиране на
електрическата мрежа. При този подход превозните средства се зареждат, когато
електричеството е евтино и е в изобилие, като по този начин се предотвратява
ограничаването на производство на възобновяема енергия, когато то е излишно за мрежата.
Обратно, когато търсенето е голямо и цените са високи, те подават електроенергията
обратно в мрежата. Превозните средства биха могли също и да помогнат за стабилизиране
на напрежението и честотата на мрежата, реагирайки бързо на всякакви промени. В бъдеще,
собствениците на електрически превозни средства би трябвало да могат да участват на
пазара на електроенергия, като получават заплащане за електричеството, подадено в
мрежата, както и за предоставените мрежови услуги.
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3. ПОЛИТИКА И РЕГУЛАТОРНИ РАМКИ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
3.1 ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА КАТО ДВИГАТЕЛ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергията стават все поамбициозни през годините.
От договарянето на Пакета за климат и енергия през 2007 г., по-известен като целите „20 -2020“, насам, ЕС разработва множество стратегии и политики в подкрепа развитието на
нисковъглеродна енергийна система и се превръща в основен двигател на по-широкото
навлизане на системи за съхранение на енергия и ВЕИ като цяло в Европа, включително и в
България.
През февруари 2015 г. ЕС стартира своя Енергиен съюз , за да приведе в съответствие
енергийната и климатичната политика и да направи използването на енергия по-безопасно,
достъпно и устойчиво. За да изпълни целите на Енергийния съюз и да задвижи енергийния
преход, ЕС издава през юли 2015 г. законодателно предложение за преразглеждане на
„Схемата на ЕС за търговия с емисии“ (СТЕ) за периода 2021-2030. През ноември 2016 г.
излиза и пакетът „Чиста енергия за всички европейци“. Пакетът се състои от множество
съобщения, подготвителни документи, доклади и незаконодателни инициативи. Осемте
основни законодателни файла обаче са:
Директива за енергийните характеристики на сградите (ЕС) 2018/844;
Директива за възобновяемата енергия (ЕС) 2018/2001;
Директива за енергийна ефективност (ЕС) 2018/2002;
Регламент относно Управление на енергийния съюз и действие в областта на климата
(ЕС) 2018/1999;
Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия (ЕС) 2019/943;
Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (ЕС)
2019/944;
Регламент за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор (ЕС)
2019/941;
Регламент за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните
регулатори (ЕС) 2019/942.
Една от ключовите цели на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ е да постави
потребителите в основата на енергийния преход. За да се улесни тази цел, новата Директива
за възобновяемата енергия дава право на гражданите, които произвеждат собствена
енергия от възобновяеми източници, да я консумират, съхраняват и продават, включително
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и чрез договори за изкупуване на енергия. Освен това директивата позволява участие в така
наречените общности за възобновяема енергия. Тези общности са автономни юридически
лица, основани на открито и доброволно участие с цел осигуряване на екологични,
икономически или социални ползи за своите акционери/ членове, а не финансови печалби.
Подобно на отделните граждани, такива общности имат право да произвеждат, консумират,
съхраняват и продават възобновяема енергия. 13(Ланг, Холтерман и Бюшер, 2019)
Различните аспекти на пакета, засягащи съхранението на енергия, както и
пречки пред бизнеса за съхранение на енергия, са разгледани от
Комисията в работен документ - Съхранение на енергия - ролята на
електричеството, издаден през февруари 2017 г. 14 (Европейска
Комисия, 2017). Документът подчертава необходимостта от разглеждане
на системите за съхранение на енергия във връзка с различни политики
(енергетика, климат, околна среда, данъчно облагане), вместо да се
разработва специфично насочен към тях регламент.
До този момент Директивата относно вътрешния пазар на електроенергия (ЕС) 2019/944 и
Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия (ЕС) 2019/943 са двaтa
законодателни акта, които разглеждат съхранението на енергия като неразделна част от
пазара на електроенергия.
Член 2 от Директивата (ЕС) 2019/944 определя съхранението на енергия в
електроенергийните системи като отлагане на крайното ползване на
електроенергията до момент, който е по-късен от момента на
нейното произвеждане или преобразуване във форма на енергия,
която може да се съхранява, съхраняването на такава енергия и
последващото й обратно преобразуване в електроенергия или
използване в друг енергиен носител.
Директивата умишлено е приела широка дефиниция на „съхранение на енергия“,
включваща както преобразуване в електричество, така и преобразуване в друг енергиен
носител. Съхранението на енергия също се признава като отделен клас, различен от
производството.
Развитието и експлоатацията на съоръжения за съхраняване на енергия се насърчава в
директивата като търговска дейност, която трябва да се извършва от пазарни участници,
различни от енергийните дружества, които подлежат на регулиране.
По този начин на операторите на съоръжения за съхраняване на енергия трябва да бъде
разрешено да предоставят множество услуги на системните оператори, например
управление на претоварванията към оператора на електроразпределителната мрежа и
балансиране към оператора на електропреносната мрежа. Операторите на съоръжения за
съхраняване на енергия също трябва да имат право да участват в други търговски дейности и
да получават възнаграждение за техния принос в декарбонизацията на други икономически
сектори.
Въпреки че на самите оператори на електроразпределителната и електропреносната мрежа
обикновено не е разрешено да притежават и експлоатират съоръжения за съхранение,
13

Ланд, M., Холтерман, A., Бюшер, Б., Bird & Bird, 2019, „Чиста енергия за всички европейци - Общ
преглед“https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/clean-energy-for-all-europeans---an-overview
14 Европейска комисия, 2017, Работен документ на службите на Комисията, „Съхранение на енергия - ролята на
електричеството“ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd2017_61_document_travail_service_part1_v6.pdf
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държавите членки и съответните енергийни регулатори могат да го разрешат въз основа на
специфични обстоятелства (чл. 36, чл. 54).
В член 15 от директивата се отбелязва също така, че:
Държавите членки гарантират, че активните клиенти, които
притежават съоръжение за съхранение на енергия:
а) имат право на свързване към мрежата в рамките на разумен срок
след подаване на заявлението, при условие, че са изпълнени всички
необходими условия, като например отговорност за балансиране и
подходящо измерване;
б) не им се налагат двойни такси, включително такси за достъп до мрежата, за
съхраняваната в техните обекти електроенергия или при предоставяне на услуги за
гъвкавост на системните оператори;
в) не им се налагат непропорционални лицензионни изисквания или такси;
(г) имат право да предоставят едновременно няколко услуги, ако това е технически
осъществимо.
Въз основа на директивата, Регламентът за вътрешния пазар на електроенергия определя
принципи за добре функциониращи, интегрирани пазари на електроенергия, които
позволяват равен достъп до пазара за доставчици на услуги по управление на потреблението
на електроенергия (demand response) и съхранение. Непропорционална мрежова
инфраструктура не следва да се изгражда там, където други алтернативи, включително
съхранение на енергия, представляват по-добър икономически вариант. Държавите членки
също се насърчават да стимулират операторите на електроразпределителната мрежа да си
осигуряват услуги за гъвкавост, включително и за съхранение на енергия.
Водени от горепосочените политики, малък брой държави членки са въвели схеми за
подкрепа на директни инвестиции за съхранение на енергия, обикновено насочени към
малки системи (батерии за домакинствата). Други държави като Италия, Великобритания,
Португалия, Ирландия са преразгледали правилата за участие на пазара за капацитет, за да
дадат възможност на операторите на съоръжения за съхранение на енергия да се
конкурират за договори на по-равни начала с производителите на енергия.
Въпреки това, все още, особено в страните от Източна Европа, често преобладават
неблагоприятните условия и пречки пред разработването и финансирането на проекти за
съхранение на енергия. Някои държави членки (включително и България) дори още не са
транспонирали законодателния пакет „Чиста Енергия“ в българското законодателство, като
трябва да се преодолеят пречките пред равния достъп за доставчиците на услуги до пазара
за съхранение на енергия.
Междувременно усилията за подобряване на стратегическата рамка на политиката на
европейско ниво продължават. Едно от най-очакваните от Комисията предложения за
политики относно технологиите за съхранение на енергия са „Стратегия на ЕС за интеграция
на енергийната система“ 15 и „Стратегия за използването на водорода за неутрална по

15

Европейска комисия, 2020, “Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за
интеграция на енергийната система”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:299:FIN
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отношение на климата Европа“16, публикувани през юли 2020 г. и одобрени от Европейския
парламент през март 2021 г. И двете стратегии подкрепят разгръщането на всички видове
проекти за съхранение на енергия в целия Европейски съюз, включително технологии за
преобразуване на електричеството в друг вид гориво както и термално съхранение на
енергия.
Намаляващите разходи при технологиите за получаване на енергия от
възобновяеми източници, развитието на пазара, бързите иновации в
областта на системите за съхранение, електрическите превозни средства,
както и цифровизацията са фактори, които по естествен начин водят до
по-голяма интеграция на енергийната система в Европа“, гласи
стратегията за интеграция на енергийната система. (Европейска комисия,
2020 г.)17
Тази стратегия идентифицира шест стълба, в които са очертани координирани мерки за
справяне със съществуващите пречки пред интеграцията на енергийната система.
„Ускоряване на електрифицирането на енергийното потребление на основата на
електроенергийна система, която използва в голяма степен възобновяеми енергийни
източници“. - гласи една от тези точки.
До 2030 г. делът на възобновяемата енергия в енергетиката трябва да се
удвои до 55-60%, а прогнозите показват, че този дял ще достигне около
84% до 2050 г.

В краткосрочен план, Комисията ще използва новия инструмент "Следващо
поколение ЕС", за да подкрепи активното изграждане на мощности от
възобновяеми енергийни източници. Комисията също така ще оцени
възможностите за насочване на средства от ЕС чрез или в комбинация с новия
механизъм на ЕС за финансиране на възобновяеми енергийни източници. В
дългосрочен план обаче, този мащаб на електрификация ще създаде
предизвикателства за управлението на електроенергийната система и ще изисква
внедряване на системи за съхранение на енергия и други варианти за гъвкавост
на мрежата. Затова Комисията се ангажира да подкрепи внедряването на
системи за съхранение на енергия чрез пълно прилагане на пакета „Чиста
енергия“ и в предстоящите законодателни прегледи, включително преглед на
TEN-E регламента.

16

Европейска комисия, 2020, „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
17 Европейска комисия, 2020, “Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на
енергийната система”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:299:FIN
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Европейска стратегия за водорода посочва, че има много причини,
поради които водородът е ключов приоритет за постигане на
европейската Зелена сделка и европейския преход за чиста енергия.

Водородът, получен след електролиза, захранвана от възобновяема електроенергия, може
да играе особено важна „възлова“ роля в една интегрирана енергийна система, помагайки
за интегрирането на висок дял енергия от възобновяеми източници като разтоварва
мрежите в периоди на излишък от производство и осигурява дългосрочно съхранение в
енергийната система. Той може също така да позволи местното производство на
електроенергия от възобновяеми източници да получи и редица допълнителни приложения,
включително употреба в някои въглеродни интензивни промишлени процеси, например в
стоманодобивния или химическия сектор. (Европейска комисия, 2020 г.)
За да се осъществи амбицията на европейсият Зелен пакт и да се надгради
Европейската стратегия за индустрията и нейният план за възстановяване,
Европейската стратегия за водорода излага визия за това как ЕС може да
превърне чистия водород в реално решение за декарбонизиране на различни
сектори с течение на времето, инсталирайки най-малко 6 ГВт електролизьори за
възобновяем водород в ЕС до 2024 г. и 40 ГВт до 2030 г.
Употребата на водород в транспортния сектор е подробно описана в „Стратегията за
устойчива и интелигентна мобилност“18 (Европейска комисия, 2020 г.), представена през
декември 2020 г., заедно с План за действие от 82 инициативи за насочване на работата на
Европейската комисия за следващите четири години.
Успоредно с дискусиите относно Зеления пакт и свързаните с COVID-19 планове за
възстановяване, ЕС също започва и цялостен преглед на законодателства, за да определи до
каква степен ще бъдат необходими изменения в закони или нови такива, за да стане ЕС
въглеродно неутрален до 2050 г. Очаква се този преглед да бъде завършен през втората
половина на 2021 г. Относно системите за съхранение на енергия са заложени големи
надежди в преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане, Регламента
за батериите, Директивата за възобновяемите енергийни източници, Регламента относно
TEN-E и Насоките за държавна помощ. Очаква се тези промени да създадат добра среда за
технологиите за съхранение и да предоставят необходимите насоки за допълнително или
изменено национално законодателство в държавите членки19 (Еммет и Лееувен, 2021).
В България настоящата правна и регулаторна рамка за системите за съхранение на енергия
рязко контрастира с европейската.

18

Европейска комисия, 2020, „Стратегия за устойчива смарт мобилност – подготвяне на европейския транспорт за
бъдещето“, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
19 Еммет, K. , Лееувен,M., 2021, “Съхранение на енергия и европейската зелена сделка” ,
https://www.nortonrosefulbright.com/en-gb/knowledge/publications/a1e20c36/energy-storage-and-the-eu-green-deal
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3.2 ПОЛИТИКА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА
ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
В исторически план енергийното законодателство и мрежовите кодекси са писани според
начина на мработа на топлоелектроцентралите. В България това е все още така, тъй като
страната сериозно изостава с прилагането на пакета „Чиста енергия“ и енергетиката е все
още силно зависима от изкопаеми горива.
Някои от ключовите правила на Директивата за пазара на електроенергия, като дефиницията
за съхранение на енергия в член 2 от директивата и принципът за липса на двойни мрежови
такси са въведени в България чрез последната ревизия на Правилата за търговия с
електроенергия през май 2020 г. (чл. 29 , Член 31). Въпреки това общата регулаторна рамка
все още благоприятства технологиите за производство от миналия век, т.е. централизирани,
мащабни електроцентрали на изкопаеми горива с ограничено участие на потребителите.
Пазарни сигнали и политики в подкрепа на развитието на
съхранението на енергия в България в момента липсват, е
единодушното заключение на всички участващи в проучване на АПСТЕ,
проведено сред професионалисти в енергийния сектор. Нормативната
рамка все още е изключително сложна. Направени са отделни
актуализации на разпоредби (като цитираните по-горе Правила за
търговия с електроенергия), за да се въведе определение на системите за
съхранение на енергия, но няма специфична законова рамка, предназначена да помогне за
тяхното развитие.
Единствените системи за съхранение, които мрежовият кодекс споменава, са ПАВЕЦ и
повечето правила за балансиране на енергията и спомагателни услуги към мрежата все още
изрично се отнасят до генериращи мощности на ТЕЦ или ВЕЦ. Това прави частното
инвестиране в нови съоръжения за съхранение в България доста предизвикателно и
високорисково, тъй като изисква инвестиционна преценка за всеки случай поотделно,
особено когато се има предвид фактът, че за да бъде печеливша като самостоятелна
инвестиция, системата за съхранение трябва да има възможност да съчетае приходи от
предоставяне на услуги на различни пазари .
Не помага и фактът, че в националната енергийна политика липсва ясна визия и
ангажираност към енергийния преход и климатичната неутралност до 2050 г. Най-новите
стратегически документи за енергийната политика, като 10-годишния национален план
„Енергия и Климат“, обаче са дават повод за умерен оптимизъм.

3.2.1 ИНТЕГРИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН „ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ" (ИНПЕК) – ЦЕЛИ ЗА 2030 Г.
Законодателството на ЕС изисква всяка държава членка да приеме 10-годишен национален
енергиен и климатичен план, в който очертава, как планира да допринесе за климатичните и
енергийни цели на Съюза за 2030 г.
Представеният от България такъв план предвижда следните цели и принос:
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Таблица 8: Интегриран национален план "Енергия и Климат"
Национални цели и принос

Последни
налични
данни

Цели за
2020

Цели за
2030

Оценка на
поставените
цели за 2030

Обвързваща цел за емисиите на
парникови газове в сравнение с 2005
г. спрямо Регламента за споделяне на
усилията (%)

21%

20%

0%

AS in ESR

Национална цел / принос за
възобновяеми източници на енергия:
Дял на енергия от възобновяеми
източници в брутно крайно
потребление на енергия (%)

Adequate
(27% is the
result of RES
formula)

20.5%

21.4%

27.09%

Национален принос за енергийна
ефективност:
Потребление на първична енергия
(Mtoe)

18.34

16.9

17.5

Low

Крайно потребление на енергия
(Mtoe)

9.9

8.67

10.3

Very low

7.1%

11.3%

15%

N/A

Ниво на електрическа
взаимосвързаност (%)

Планът почти не планира увеличаване на дяла на възобновяемата енергия в българската
енергетика, като изпраща неясни сигнали относно ангажираността на страната да се раздели
с изкопаемите горива.
Изненадващо, страната продължава да разчита на въглища, газ и ядрена
енергия като основна част от енергетиката и през 2030 г. В същото време
не се предвижда допълнителна държавна помощ за въглищните
електроцентрали след 2025 г. Прогнозира се, че делът на въглищата в
производството на електроенергия в страната ще спадне от сегашните
45% на 30% до 2030 г., а до 2035 г. делът му ще бъде 15%.
В същото време, планираното увеличаване на мощностите за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници в страната далеч не е амбициозно. През десетгодишния
период България се стреми да добави само 2645 МВт нови ВЕИ мощности, от които - 2174
МВт фотоволтаични електроцентрали, само 249 МВт от вятърна енергия и 221 МВт от
биомаса или енергия от отпадъци. Въвеждането на търгове за мощности е в процес на
разглеждане, но не са представени ясни срокове или подробности.
Други цели свързани с пазара на електроенергия, като равнопоставено участие на
различните възобновяеми енергийни източници, управление на потреблението и
съхранение на енергия, включително чрез агрегация, остават общи, без съществена
информация за планираните мерки за помощни политики и срокове за изпълнение.
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Обявени са следните ангажименти за развитие на системите за съхранение на енергия в
електроенергийния сектор:
220 млн. евро да бъдат инвестирани в ПАВЕЦ на язовир Яденица, което е проект от
общ икономически интерес, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа
(МСЕ). (виж. глава 1, точка 1.2.2 за подробно описание на проекта)
200 млн. евро да бъдат инвестирани в 180 MВт батерии за регулиране на честотата.
Приблизително 200 млн. евро инвестиции за насърчаване комбинирането на нови ВИ
с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия взависимост от
подходящото технологично решение за съответните проекти (общо около 200 МВт).
ИНПЕК също така включва цел до 2030 г в транспортния сектор да се употребява 32 ГВтч
водород, произведен с възобновяема електроенергия. Страната очаква до 2030 г. около 47
ГВтч електроенергия от възобновяеми източници да бъде използвана за производство на
зелен водород. Планиран е пилотен проект за производство на водород с обща инсталирана
мощност 20 МВт и въз основа на резултатите от него, ще бъдат проведени анализи за
развитието на водородни мощности след 2030 г.
Планът все още не предоставя подробности за формата на подкрепа, която възнамерява да
предостави по отношение на потреблението на енергия от възобновяеми източници за
собствени нужди и гражданските енергийни общности - ключов пазар за технологиите за
съхранение на енергия. В него само са споменати неуточнени законодателни промени,
които трябва да бъдат направени, за да се оптимизира настоящата регулаторна рамка и за
да се регулират правата на активните потребители (просюмъри) по начин, който да насърчи
и улесни развитието ВЕИ системи за собствени нужди. Все още няма ясно дефинирани
законодателни и регулаторни стъпки, що се отнася до политиките и мерките за гъвкавост на
мрежата и равнопоставено участие на новите участници на пазара. Няма и времева рамка за
изпълнение. Планът също така няма подробен план и графици за ключови фактори за
развитие на пазара за съхранение в България. Такива фактори са използването на с „умни“
измервателни уреди на пазарите на електроенергия и газ, както и мерките за насърчаване на
равнопоставено участие на възобновяемата енергия на пазара; механизми за управление на
енергопотреблението, системи за съхранение на енергия, както управление на
потреблението и съхранение чрез агрегация.

3.2.2 ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ДО 2030 Г. С
ХОРИЗОНТ ДО 2050 Г.
Проектът на стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. с хоризонт
до 2050 г. бе пуснат за обществено обсъждане през февруари 2021 г.
Предвижда се до 2050 г. АЕЦ и ТЕЦ да запазят водещите си позиции в енергетиката, като
въглищата ще отстъпят пред природния газ. Водородът е счетен за енергиен носител с много
приложения в индустрията, а адаптирането на съществуващата инфраструктура за пренос на
газ за смесване на водород с природен газ се разглежда като важна стъпка към
декарбонизацията на енергийния сектор.
Въпреки че акцентира върху развитието на възобновяемите енергийни източници и
декарбонизацията на икономиката в три от петте си цели, стратегията не разработва
подробно пътната карта за развитие на системи за съхранение на енергия в страната, като
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само подчертава, че намирането на нови решения за съхранение на енергия е от
ключово значение за постигането на въглеродно неутрална енергийна система. В
същината си стратегията единствено повтаря целите за възобновяема енергия и
инвестиционните планове за съхранение, вече очертани в Интегриран национален план
"Енергия и Климат", като не предлага нови или допълващи политики в подкрепа на
устойчиво развитие на енергийния сектор.
Стратегията единствено добавя, че ще бъдат създадени условия за потребителите, поконкретно за битовите потребители, да имат право да участват в енергийни
общности, които могат да произвеждат, консумират, съхраняват или продават
енергия от възобновяеми източници. Не се дават обаче подробности относно това как ще
бъдат създадени тези условия.
Окончателната версия на стратегията вероятно ще бъде приета до края на годината, като се
очаква да се включат и коментарите, получени от индустрията и гражданските асоциации по
време на обществената консултация, според които са необходими повече подробности за
конкретни политически мерки и проекти, свързани със системите за съхранение на енергия.
Министерството на енергетиката ще докладва за изпълнението на стратегията на всеки две
години и ако е необходимо ще предлага актуализиране и адаптиране на цели и политики.
Проектът на Националния план за устойчивост и възстановяване, публикуван също през
февруари 2021 г. и допълнително преработен през април и юли 2021 г., е може би
документът, който предлага най-подробен поглед върху планираните политически реформи
и инвестиции, свързани с енергийния преход в България.

3.2.3 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
България ще получи около 6 млрд. евро безвъзмездни средства от Механизма за
възстановяване и устойчивост, като страната може да получи и заеми на стойност 4,5 млрд.
евро. Българското правителство, което подготвя първата версия на плана, заявява, че
предвид големия държавен дълг, страната ще се стреми да използва максималния размер
на безвъзмездния компонент и да сведе до минимум използването на заеми. Служебното
правителство, което преработва първоначалния план и публикува актуализирана версия
през юли, също се придържа към това. 20
Планът е изграден около четири стълба: Иновации, Климатичен преход и опазване на
природата, Свързаност и социална справедливост. Тези четири стълба са допълнително
разработени в дванадесет приоритетни области, изброени в Таблица 9.

20

Анализът е въз основа на версиите публикувани до края на юли 2021 г.
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Таблица 9: Стълбове и приоритетни области на българския Национален план за
възстановяване и устойчивост21
Иновативна България
– 27.4%

Зелена България –
36.8%

Свързана България –
17.8%

Справедлива
България– 18 %

Образование и
цифрови умения

Нисковъглеродна
икономика

Цифрова свързаност

Бизнес среда

Изследвания и
иновации

Биоразнообразие

Транспортна
свързаност

Социално включване

Интелигентна
индустрия

Устойчиво земеделие

Местно развитие

Здравеопазване

Документът има четири версии досега.
Последната редакция, добавяща 11 нови
проекта и 7 нови реформи, е подготвена
от служебно правителство и публикувана
на 20 юли 2021 г.
В документа смело се посочва, че
Зеленият преход заема водещо място в
българския План за възстановяване и
устойчивост, като концентрира 38.1%
от общите предвидени разходи, при
заложен минимум от 37% от
регламента на Европейската комисия.
Усилията са насочени в три основни направления: (i) създаване на условия за ускорено
внедряване на възобновяеми енергийни източници и водород; (ii) засилени действия за
повишаване на енергийната ефективност на икономиката; (iii) устойчива мобилност.
Последните ревизии на документа поставят три цели:

21

Дял на възобновяемата
енергия в брутното крайно
потребление на енергия –

Кумулативно намаляване на
енергийната интензивност
на икономиката –

Кумулативно намаляване на
въглеродния интензитет на
икономиката –

26% до 2024 г.

10% за периода 2021-2024 г.

10% за периода 2021-2024 г.

Както е посочено в проекта, публикуван през юли 2021 г.
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Съхранението на енергия се разглежда в няколко от проектите на плана в стълбовете
Иновативна България и Зелена България.
В рамките на Програмата за икономическа трансформация по стълба „Иновативна България“
три фонда (Фонд 1 – „Растеж и иновации“, Фонд 2 – „Зелен преход и кръгова икономика“,
Фонд 3 – „Инвестиции в климатичен неутралитет и дигитална трансформация“) ще
подкрепят българските малки и средни предприятия (МСП) в справяне с проблемни области,
които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно-ефективна
икономика.
Фондът за зелен преход и кръгова икономика, който ще бъде оформен през третото
тримесечие на 2021 г., ще има два компонента-1) неутрално за климата използване на
енергия и 2) иновации за кръгова икономика.
Първият компонент ще подкрепи компаниите в прехода им към климатична неутралност при
преминаването им към неутралност на климата чрез подобряване на енергийната
ефективност и независимост на ниво предприятие. Пилотна схема за безвъзмездни средства
ще подкрепи до 50% от инвестиционните разходи на МСП за придобиване на активи,
свързани с инсталирането на фотоволтаични системи за собствени нужди, в комбинация с
батерии за локално съхранение на произведената енергия. Схемата изрично изключва
електрическите превозни средства като компонент за съхранение. В допълнение на
грантовата схема, ще бъде реализиран и гаранционен инструмент за растеж (Climate Action
Portfolio Guarantee) в рамките на InvestEU като финансов партньор ще бъде Европейския
инвестиционен фонд. Гаранционният инструмент ще поддържа широк спектър от финансови
инструменти (напр. оборотни средства, включително револвиращи кредитни линии,
инвестиционни заеми, лизинг) за инвестиции във възобновяема енергия и енергийна
ефективност.
Очаква се Механизмът за
възстановяване и устойчивост
да внесе 521 млн. лева във
фонда, като катализира още
803,7 млн. лева в частни
инвестиции.
По-голямата част от проектите,
свързани с технологиите за
съхранение на енергия, са в
стълба Зелена България.
Photocredit: BigStock

Сред планираните реформи в енергийния сектор планът предвижда да се изяснят
законодателството и разпоредбите, включително правилата за присъединяване към
мрежата по отношение на системите за съхранение на енергия чрез необходимите промени
в Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електроенергия и в Правилата за
измерване електрическа енергия до второто тримесечие на 2022 г.
Национален фонд за декарбонизация ще бъде създаден за подпомагане на широк спектър
от нисковъглеродни инвестиции от крайни потребители в публичния сектор, корпоративни и
битови потребители. Фондът ще използва принципа „обслужване на едно гише“, за да
предложи техническа помощ на кандидатите и да привлече местни банки и финансови
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институции да осигурят допълнително финансиране. Точната структура и схеми, които ще
бъдат подкрепени от фонда, ще бъдат определени до първото тримесечие на 2023 г.
По-скорошна подкрепа за развитието на големи стационарни съоръжения за съхранение на
енергия ще бъде предоставена съгласно тръжна схема за 1,7 ГВт проекти за възобновяема
енергия със съвместно разположени системи за съхранение на енергия.
Търговете ще започнат през първото тримесечие на 2022 г. и ще се изпълняват на всеки шест
месеца до края на 2023 г. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2025 г.
Всеки търг ще изисква 285 МВт проекти за производство на ВЕИ и всеки проект трябва да
включва система за съхранение на енергия за 25% от предложената инсталирана мощност с
възможност за съхранение 4 часа. Например, фотоволтаична централа от 100 МВт трябва да
има система за съхранение на енергия с минимален капацитет от 25 МВт за 4 часа или 100
МВтч ефективен капацитет.
За да се насърчи разпределеното производство, около 25% от
мощностите, обявени с всяка обществена оръчка ( 70 МВт) , ще бъдат
запазени за проекти под 5 МВт.
Подкрепа за капиталовите разходи ще бъде предоставена на проекти,
които предлагат най -ниска цена за произведен МВтч.
Общият размер на инвестицията за нови от 1,7 ГВт ВЕИ мощности свързани със системи за
съхранение на енергията е изчислен на 1,4 млрд. евро. Механизмът за възстановяване и
устойчивост ще допринесе за 448,8 млн. евро, като ще катализира още 911,2 млн. евро за
частни инвестиции.
За да се интегрира почти удвоената мощност за производство от ВЕИ през следващите 4
години и за да се внедряват нови съоръжения за съхранение, Планът включва проект,
насочен към Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и
системите реално време на Електроенергийния системен оператор в условията на
нисковъглеродна икономика. Проектът включва програма за цялостна цифрова
трансформация на системите и процесите в Електрическия системен оператор и включва
следните подпроекти: система за автоматизирано управление на подстанции, модернизация
на SCADA в опорен пункт с въвеждане на възможност за далечно резервиране, разширение и
модернизация на телекомуникационната мрежа с нови устройства за дистанционното
управление на подстанции, цялостна система за киберсигурност, допълване на
функционалности в резервен център за управление на електроенергийната система,
дисплейни стени, изграждане на виртуална работна среда, модернизация на системата за
администриране на пазара на електрическа енергия и балансиращия пазар, система за
динамично наблюдение на преносните възможности. Общият планиран ресурс е 611 млн.
Лв. (370 млн. лева ще дойдат От Механизма за възстановяване и устойчивост), а периодът на
изпълнение е 2021-2026 г.
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Водородът е поставен в центъра на
вниманието по отношение на по-мащабни
инициативи за съхранение. Планът предвижда
изготвяне и одобряване на Национална пътна
карта за подобряване на условията за
разгръщане на потенциала на водородните
технологии и механизми за производство и
доставка на водород. Очаква се през второто
тримесечие на 2021 г. да бъде сформирана
работна група, включваща представители на
публичната
администрация,
частни
организации и научни изследователи, а пътната
карта трябва да бъде готова до края на 2021 г.
Photocredit: BigStock

Предвидена е и схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен
водород и биогаз. Общият планиран ресурс за това е 136,9 млн. лева (68,5 млн. лева ще
дойдат Механизма за възстановяване и устойчивост), а периодът на изпълнение е 2021-2026
година. Очаква се до края на периода да бъдат построени електролизатори от 55 МВт,
произвеждащи 7800 тона зелен водород, както и инфраструктура за транспорта на
въглеродни емисии и други нисковъглеродни газове.
Индивидуалната подкрепа ще варира от 45% до 65% в зависимост от
размера на кандидатстващото предприятие, но няма да надвишава 7,5
млн. евро на пилотен проект.
Проектът с най-високи залози обаче е нов инфраструктурен проект за
пренос на газ, насочен към постепенно прекратяване на използването на
въглища за производство на електроенергия и поетапна подмяна на
горивната база в ТЕЦ-овете във въглищните райони на страната чрез
използване на водород и други нисковъглеродни газове .
Индикативна стойност на финансовите ресурси, необходими за изпълнение на проекта,
изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за транспортиране на водород и
нисковъглеродни газообразни горива за снабдяване на електроцентрали и други
потребители във въглищните региони на Република България, възлиза на 362,7 млн. евро, от
които 330 млн. евро ще бъдат да бъдат осигурени чрез финансиране по Механизма за
възстановяване и устойчивост.
Тези нови енергийни политики носят известен оптимизъм, че енергийният преход започва
да се изгражда, въпреки че трябва да се направи много повече на политическо и
регулаторно ниво, за да се подпомогнат частните инвестиции в решения за зелена енергия,
особено по отношение на съхранението ѝ. Може да се вземе пример от успешните примери
за политически мерки в подкрепа на системите за съхранение на енергия на други
европейски пазари, както е очертано в доклад на Solar Power Europe (Solar Power Europe,
2020). 22 В следващата глава очертаваме няколко политически препоръки, които биха
помогнали за достигането на пълния потенциал на българския пазар.

22

Solar Power Europe, 2020, Политики в подкрепа на интеграцията на системи за съхранение на енергия. Как най -добре да
изразходваме зелени средства за възстановяване, https://www.solarpowereurope.org/solar-and-storage-can-form-essentialpillar-of-eu-green-recovery/
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4. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЪРЗОТО ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В
БЪЛГАРИЯ
4.1 СТИМУЛИ ЗА ЖИЛИЩА И МАЛКИЯ БИЗНЕС

4.1.1 ДИРЕКТНИ ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Най-бързият и директен начин за подпомагане инвестициите в битови системи за
съхранение е парична субсидия, изчислена на база киловатчас ефективна мощност на
системата.
Мярката обикновено се комбинира със стимул за инсталиране на система за възобновяема
енергия за собствени нужди. Клиентите биват поощрявани да добавят и система за
съхранение (обикновено батерия ) чрез еднократна субсидия, която намалява разходите по
инсталацията. Това увеличава дяла на собственото потребление за домакинствата и
подобрява стабилността на мрежата в райони с много разпределени системи за
възобновими източници.
Фиксираните субсидии (напр. 2000 евро на система с батерии) се оказват неефективни, тъй
като стимулират добавянето на батерии с неоптимален енергиен капацитет. По-ефективни се
оказват програмите включващи компонент с фиксирана сума и компонент с допълнителна
сума варираща според ефективната мощност на батерията (кВтч), или само варираща сума.
Няколко директни програми за насърчаване на системи с батерии могат да се разглеждат
като добри примери в страни от ЕС: Германия, Италия, Австрия, Белгия и съседна Румъния.
Ясният срок на действие на програмата за подпомагане е от голяма полза за инвеститорите.
Освен това трябва да се отдели подходящо финансиране за подкрепа на програмата,
особено ако тя е разработена да обслужва заявките по реда на подаване на кандидатурата.
Пример:

Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение

Вече действа в Германия, Италия, Австрия,
Белгия, Румъния.

Десет от федералните провинции в Германия
(от общо 16) подкрепят системите за
съхранение чрез директни авансови плащания,
обикновено със схеми, базирани на енергийна
продукция, вариращи между 200 и 300 евро/
киловатчас.
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4.1.2 ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЯ
Съхранението на енергия може също да бъде стимулирано чрез амортизационен механизъм
при годишното деклариране на доходите на физически лица или корпоративните данъци.
Търговските и частните потребители могат да приспаднат инвестицията в батерия от
данъчните си задължения с определен процент от дохода или корпоративния данък. Това
свежда до минимум административната работа на държавата и на собственика на къщата,
тъй като не се изисква отделно да се кандидатства за субсидия. В същото време, непрякото
въздействие чрез данъчни облекчения може да направи тези възможности не толкова
забележими и съответно не биха били така ефективни, както преките субсидии.

Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение
Вече действа в ЕС в Нидерландия.

Пример:
Нидерландия позволява бизнесите да
амортизират инвестицията си в продължение
на три години.

4.1.3 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРОСЮМЪРИТЕ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Този подход включва освобождаване от данъци и такси на електроенергията, консумирана
за собствени нужди. Това насърчава потребителите да максимизират собственото си
потребление и прави инвестициите в системи за съхранение по-привлекателни. Мерките в
подкрепа на бизнес модела на активни потребители (просюмъри) като развитието на
граждански енергийни общности на местно ниво, по принцип също насърчават
инвестициите в системи за съхранение.
Директивата за възобновяемите енергийни източници предвижда освобождаване от такси и
данъци на електроенергията за собствени нужди за потребители с инсталирана
фотоволтаична мощност под 30 кВт. Разпоредбата трябва да бъде транспонирана в
националното законодателство до 1 юли 2021 г., а в много други държави членки вече
съществуват подобни освобождавания от данъци или такси. Прилагането на тази политика
има средно ниво на сложност, тъй като обикновено изисква минимално ниво на
усъвършенствана измервателна система. Прагът от 30 кВт ограничава стимулите само до
инсталации за собствени нужди на жилищни и малки търговски системи.

Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение
Вече действа в ЕС във Франция, Швеция.

Пример:
Във Франция електроенергията за собствено
потребление е освободена от данъци за
системи до 1 МВ.
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4.1.4 ИНТЕГРИРАНИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СТАНДАРТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
България може да предложи грантови схеми за извършване на обновяване на сгради с цел
декарбонизация. Наред с подобренията на енергийната ефективност и внедряването на
възобновяеми енергийни източници, батериите са рентабилни решения, които осигуряват
висока енергийна ефективност и увеличават нивата на собствено потребление.
Следователно, те също трябва да бъдат включени в обхвата на тези политики. Добре е също,
тези мерки да се прилагат и в съответствие с минимални стандарти за ефективност на
сградите, за да се стимулира обновяването на сгради с ниски енергийни характеристики.
Пример:
Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение
Вече действа в ЕС в Италия и Шотландия.

Италия комбинира паричен стимул за
обновяване на сграда с възможност за
приспадане на разходите за соларна система и
система за съхранение от годишния данък.

4.2 СТИМУЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В ПОМОЩ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА МРЕЖА
4.2.1 ХИБРИДНИ ТЪРГОВЕ ЗА ВЕИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ + СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯ
Хибридните проекти, комбиниращи ВЕИ електроцентрали с батерии за съхранение на
енергия, подпомагат управлението на мрежата като повишават предвидимостта и
сигурността на доставките и намаляват системните разходи. С хибридни възобновяеми
системи, производството съответства по-добре на профила на натоварване и по този начин
отговаря по-ефективно на потребителските нужди от електроенергия. Добрите практики от
чужбина показват, че дизайнът на хибридни възобновяеми системи може да варира в
зависимост от характеристиките за минимална продължителност на периода на съхранение,
съотношението между мощността на ВЕИ централата и ефективната мощност на системата за
съхранение, начина на възнаграждение и възможността батериите да се използват за
различни услуги.
Добра практика е, батерията да може да изпълнява множество услуги (пазари на
електроенергия и спомагателни услуги). Това позволява на централата да има достъп до
различни потоци от приходи и от своя страна намалява общите разходи, и съответно
постигането на по-ниски цени от търга. За да стане този режим приложим в България,
мрежовият кодекс трябва да бъде преразгледан, за да позволи предоставянето на такива
услуги от съоръжения за съхранение, различни от ПАВЕЦ.
Хибридните търгове за възобновяема енергия също могат да помогнат за решаването на
някои недостатъци на мрежата. Например, на острови или отдалечени райони може да се
въведе изискване ВЕИ електроцентралите да бъдат допълнени от системи за съхранение на
енергия (какъвто е подходът във Франция за отвъдморските територии), но същото важи и за
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региони с ограничен капацитет на мрежата и изобилие от възобновяеми енергийни ресурси
като североизточната част на България, където са съсредоточени по-голяма част от
инсталираните ветроенергийни мощности в страната. Разбира се, всички изисквания за
местоположение трябва да бъдат оповестени предварително, за да се даде възможност на
участниците в търга да планират своите проекти.
Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение

Вече действа в ЕС във Франция и
Португалия.

Пример: Португалия
На търга през август 2020 г., в който участваха 10
пъти повече проекти, отколкото бе обявената
търсена мощност, са разпределени общо 669 МВт
фотоволтаични мощности, от които 483 МВт са
соларни проекти свързани със система за
съхранение. Търгът дава на компаниите три
възможности за подаване на техните оферти: две
от тези три опции изискват участниците да изградят
системи за съхранение за поне 20% от
фотоволтаичната мощност с минимален период на
работа на батерията на пълна мощност от 1 час.
Премията е определена на 33,5 евро/ МВт / година
и участниците наддават с отстъпка от тази цена.
Условията на търга позволяват на компонента за
съхранение да извършва и спомагателни услуги.
Това дава възможност за допълнителни приходи
чрез различни услуги, предоставяни от батерията.

4.2.2 ТЪРГОВЕ ЗА МРЕЖОВИ УСЛУГИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Разбирането за приходите, които генерира един проект за съхранение на енергия през целия
си жизнен цикъл, е от е съществено значение за насърчаването на тези инвестиции. Поради
тази причина дългосрочните търгове осигуряване на мрежови услуги могат да бъдат
печелившо решение за насърчаване на ново развитие на пазара за съхранение, като
същевременно се увеличи гъвкавостта на мрежата на достъпна цена.
Предоставянето на разполагаемост за регулиране на честотата е ключов е ключов пазар за
съвременните системите за съхранение на енергия като батериите, които са една от малкото
технологии, способни да се вместят в изискването за реакция в близко до реално време. Във
Великобритания, търговете за „твърдо регулиране на честотата“ (Firm Frequency Response
(FFR)) и “подобрено регулиране на честотата“ (Enhanced Frequency Response (EFR)) са
определящи за ранното развитие на пазара за системи за съхранение на енергия там.
През декември 2019 г. Великобритания отвори и механизма за балансираща енергия
(balacing mechanism - BM) за по-широк кръг доставчици . Чрез балансиращия механизъм
доставчиците могат да предложат да увеличат или намалят своето производство или
консумация, за да помогнат за балансиране на системата и преди тази дата беше отворен
само за участници с лиценз за производство.
Друг пример е италианският оператор на електропреносната мрежа Терна, който възложи
петгодишни договори за акумулаторни системи за съхранение на енергия (батерии) за
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предоставяне на мрежови услуги „бърз резерв“ (Fast Reserve) 23 в пилотен търг през
декември 2020 г.
Системният оператор обяви, че е възложил 118,2 МВт в централните и северните региони на
Италия, на цена от около 23,5 евро / МВт / година, 101,7 МВт в централно югоизточния
регион на около 27,3 евро / МВ / година и 30 МВт в Сардиния, на средна цена от 61 евро /
MВт / година.
Въвеждането в експлоатация на различните проекти се очаква да се осъществи преди
началото на 2023 г. Те ще бъдат използвани от Терна да осигурят регулиране на честотата за
1000 часа годишно в периода 2023-2027 г. Междувременно, батериите ще работят през поголямата част от годината (88% от времето) при други налични пазарни възможности като
резерви или пазари на едро.
Тази последна част е много важна част от пъзела. Понастоящем, участието на енергийната
борса в сегмента ден напред или в рамките на деня е по-скоро допълващ доход за
системите за съхрание на енергия, които разчитат основно на пазара за мрежови услуги, но в
бъдеще това може да претърпи пълен обрат. С повече непостоянно производство от
възобновяема енергия в мрежата, канибализацията на цените ще се увеличи (например в
обедните часове за фотоволтаичните електроцентрали), което може да доведе до много
ниски, дори отрицателни цени на енергията. Обратно, когато възобновяемите енергийни
източници нямат възможност да генерират енергия и едновременно с това са налични помалко конвенционални производствени мощности, цените се покачват. Това създава
достатъчно широки ценови спредове, за да оправдае инвестицията в система за съхранение,
която позволява зареждане при ниски цени и отдаване в мрежата на високи цени.24
Ниво на сложност
Влияние върху системите за съхранение
Вече действа в ЕС в Ирландия, Италия.

Пример: Италия
Италианският оператор на електропреносната
мрежа, Терна, наскоро проведе пилотен търг
за спомагателна услуга, наречена „бърз
резерв“ Fast Frequency Reserve, която може да
отговори на спадове в честотата на мрежата
за няколко секунди, уравновесявайки
намалената инерция в мрежата.

23

Fast Reserve е двупосочна услуга, при която мощността влиза в мрежата, или обратно- черпи от нея, за да помогне за
балансиране на предлагането и търсенето на електричество. Това е форма на честотно регулиране или честотна
характеристика, която помага да се поддържа стабилната работа на мрежата в границите на работната й честота.
24 Мейр, Ф., 2020, “Движещата сила на „десетилетието на съхранение на енергия“ https://www.apricum-group.com/thehorsepower-driving-the-decade-of-energy-storage/
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5. СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ ОТ
2030 ДО 2050 ГОДИНА
Въпреки че настоящата политика и регулаторна рамка все още не насърчава развитието на
пазара за съхранение на енергия в България, има няколко фактора, които ще повлияят на
развитието на сектора в близко бъдеще.

5.1 ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
5.1.1 С РАЗРАСТВАНЕТО НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР, ЦЕНИТЕ БЪРЗО ПАДАТ
Високите първоначални разходи традиционно са пречка за инвестиции в технологии за
съхранение на енергия, особено за мащабни стационарни батерии. В последните десет
години обаче разходите прогресивно се свиват, което ще ги направи по-достъпни още в
следващите няколко години.
Изследователската компания БлумбъргНЕФ (БНЕФ) съобщава, че цените на
литиево-йонните батерии, чията цена е над 1100 щатски долара за киловатчас
през 2010 г., са спаднали с 89% до 137 долара за киловатчас през 2020 г.
Проучването на БНЕФ през 2020 за цените на батериите, което разглежда електрически
автомобили, електрически автобуси, търговски електромобили и стационарни системи за
съхранение на енергия, прогнозира, че до 2023 г. средните цени на батериите ще бъдат 101
долара / КВтч. Според БлумбъргНЕФ, приблизително в тази ценова точка производителите
на автомобили трябва да могат да произвеждат и продават електромобили на масовия
пазар на същата цена (и със същия марж) като превозни средства с двигател с вътрешно
горене. До известна степен същото важи и за стационарни съоръжения за съхранение на
енергия в комбинация с производство на възобновяема енергия, въпреки че купувачите на
системи за съхранение на енергия, съчетани с ВЕИ, трябва да вземат предвид и разходите за
охладителната система, системите за управление на батериите, уредбите за преобразуване
на енергия, противопожарната инсталация, както SCADA системите и измерването на
електроенергия.
Системите за съхранение на енергия могат да облекчат претоварвания в мрежата
и да забавят нуждата от нови електропроводи. Докато разходите за мрежата
остават същите или нарастват, цената на 4-часовата литиево-йонна
акумулаторна система се очаква да спадне с 68% до 104 долара/ киловатчас до
2050 г. от около 320 долара/киловатчас през 2020 г., изчислява БНЕФ.
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По същия начин, и в България намаляващите разходи за соларна енергия25 превръщат
фотоволтаичните системи за собствени нужди в привлекателна инвестиция за компании и
индустриални централи, които купуват електроенергия на свободния пазар. Официалната
статистика на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) отчита 47 МВт26 нови
инсталации под 30 кВт през 2020г. (преференциална цена за изкупуване на електрическата
енергия се предлага само за инсталации под тази мощност), повече от три пъти повече от 12те МВт, инсталирани през 2019г.
Данните на енергийния регулатор показват, че миналата година към мрежата са били
свързани още 80 МВт фотоволтаични електроцентрали.27 По-голямата част от тези нови
инсталации са системи за собствено потребление в търговския и индустриалния (C&I) сектор,
където бизнесът може да спести много от разходите за електроенергия. Според
инсталаторите, анкетирани от АПСТЕ, периодът на възвръщаемост на инвестицията във
фотоволтаична система за собствено потребление обикновено варира между 5 и 7 години, в
зависимост от постигната степен на собствено потребление, а икономическият живот на
такава система е 25-30 години.
Интересът се засилва и в сектора на по-мащабните проекти, където инвеститорите ще
разчитат на корпоративни споразумения за покупка на енергия или да поемат риска от
стратегия за пласиране на цялото производство на енергийната борса.
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) потвърди,28 че през първите пет месеца на
годината 22-ма инвеститори са подали заявления за присъединяване към мрежата за ВЕИ
проекти с обща инсталирана мощност 1971 МВт. Това е около три пъти повече в сравнение
със същия период на 2020 г., когато заявленията възлизат на 479,8 МВт от 14 инвеститори.
Кумулативната инсталирана мощност на всички възобновяеми електроцентрали, работещи в
страната, с изключение на големите водноелектрически централи, в момента е около 2000
МВт. Така че, ако всички тези инвестиции бъдат завършени, през следващите две или три
години, тази мощност реално ще се удвои.
Това внезапно нарастване на интереса е резултат от все по-достъпните цени на технологиите
за възобновяема енергия, но същевременно е и показателно за ефекта, който малка
промяна в политиката може да има върху развитието на пазара.
Последните изменения на Закона за енергетиката, влезли в сила на 1 януари 2021 г.,
освобождават всички нови ВЕИ инсталации от задължението да внасят 5% от приходите си
във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". На пръв поглед тази политика за
подкрепа е нищожна и не изисква финансови ангажименти от държавата. Но когато се вземе
предвид спада в цените на технологиите за възобновяема енергия и увеличаването на
цената на електроенергията на свободния пазар, тази проста мярка за подкрепа успява да
катализира много бързо интереса на частните инвеститори и потенциално би довела до
милиони инвестиции и десетки хиляди нови работни места.

25

Нивелираните разходи за енергия, произведена от големи слънчеви централи, са около 0,068 щатски долара/ кВч през
2019 г. в сравнение с 0,378 щатски долара преди десет години, според данни, публикувани от Международната агенция за
възобновяема енергия.
26 Предварителна статистика, достъпна от 30 юни 2021 г. на уебсайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР),
https://portal.seea.government.bg/bg/EnergyByYearByPowerSource
27 Изчисления, направени от АПСТЕ въз основа на данни, представени в годишните доклади на Комисията за енергийно и
водно регулиране за 2020 и 2019 г.
28Данните са представени след запитване от местния икономически вестник Капитал
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/18/4210648_bum_na_investiciite_vuv_vei_sled_oblekcheniiata_za/
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В допълнение нарастващата политическа подкрепа за развитието на пазара за производсво
и съхранение на зелена енергия в България ще привлече гласовете на еколозите, които през
последните години значително започват да се увеличават.
5.1.2 КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ НАЛАГАТ ПО-БЪРЗ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
Пазарно проучване, поръчано от софийския клон на Европейския съвет за външна политика
(ЕСВП) и проведено от Алфа Рисърч в началото на 2021 г., показва, че 85% от българите
вярват, че изменението на климата и глобалното затопляне са реален проблем. Повече от
70% казват също, че мерките за адаптиране към климатичните промени и смекчаване на
последиците от тях трябва да бъдат приоритизирани в политическите платформи на
партиите и че ангажиментите на националната политика трябва да бъдат представени по
ясен и разбираем начин.
По-голямата част от анкетираните (над 60%) биха подкрепили политики за
енергийна ефективност, за разпределена слънчева енергия, както и за
премахване на въглищните електроцентрали.
Ясно свидетелство за тази нарастваща осъзнатост за изменението на климата е и успехът на
партията Зелено движение на изборите през април 2020г. Те успяват да влязат в парламента
за пръв път като част от коалицията "Демократична България", като на последвалите
предсрочни парламентарни избори от 11 юли, получават още по-голям брой гласове.
С нарастването на осведомеността за изменението на климата в обществото в България,
усещането, че са необходими спешни действия, е паралелно с увеличаващото се
финансиране за проекти, свързани с борбата с изменението на климата и енергиен преход.
Съвременните решения за съхранение на енергия, особено в комбинация с производството
на възобновяема енергия, са сред основните бенефициенти на тази тенденция.
Както обяснява Луис Мунуера, анализатор на енергийни технологии в Международната
енергийна агенция: Едно от предимствата на батериите е, че отнема само няколко месецa
да бъдат изградени, в сравнение с няколко години за ПАВЕЦ. Освен това батериите са
много гъвкави - можете да ги инсталирате където и да е в мрежата или до слънчева или
вятърна електроцентрала.

5.1.3 ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА Е ВСЕ ПО-ДОСТЪПНА
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фондът на Европейския съвет по иновациите
(ЕСИ) са част от организациите, които все по-често предоставят финансова подкрепа за
ускоряване на енергийния преход. ЕИБ заявява, че ще отпусне 1 млрд. евро за проекти за
батерии само през 2020 г., което е повече, отколкото това, което е отпуснала за такива
проекти през последните 10 години общо.
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В допълнение към заемите от ЕИБ ще има и
грантове от Фонда на Европейския съвет по
иновациите, който е един от най-големите
фондове за нисковъглеродни технологии в
света. За периода 2020-2030 г. фондът може да
възлезе на около 10 милиарда евро в
зависимост от цената на въглерода. Фондът
ползва приходи от търгуване с квоти на
европейски въглеродни емисии между 2020 и
2030 на стойност 450 млн. долара, както и от
неизразходвани средства от изтеклата програма NER 300. Фондът ще спечели от
повишаването на цените на въглерода в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии
(СТЕ), която започва четвъртата си фаза тази година.
България и българските компании също ще имат възможността да финансират проекти
свързани с климата и енергийния преход, по средствата на ЕС, налични в рамките на
многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г. и в инструмента за възстановяване
на Европейския съюз "Следващо поколение ЕС".
Таблица 10: Средства на ЕС, с които България разполага за периода 2021-2027: задължения
(Многогодишна финансова рамка и „Следващо поколение ЕС“) 29
Програма

Сума

Коментар

Кохезионни фондове ( ЕФРР,
ЕСФ+, Кохезионен фонд)

9.8

В текущи цени. Включва финансиране за европейско
териториално сътрудничество. Не включва суми,
преведени към Механизма за свързване на Европа
(МСЕ)

Обща селскостопанска
политика - Европейски
земеделски фонд за развитие
на селските райони и
директни плащания от
Европейския фонд за
гарантиране на земеделието

7.7

В текущи цени. Задължения съгласно многогодишната
финансова рамка.

Механизъм за възстановяване
и устойчивост

6.0

В цени от 2018 г. Примерен пакет от грантове, сума от
2021-2022 г. и прогнозни задължения за 2023 г. Въз
основа на прогнозите на Комисията за БВП за лятото за
2020 г.

Фонд за справедлив преход

1.2

Фонд за модернизация

0.3

В цени от 2018 г. Задължения, както по многогодишната
финансова рамка (МФР), така и по отношение на ЕС от
следващо поколение.
7/10 от разпределените квоти на СТЕ за осигуряване на
приходи за Фонда за модернизация, разпределени
условно на държавите-членки за периода 2021-2030 г. и
приемащи въглеродни цени от 20 евро/ тон.

29

Европейска Комисия,2020, Оценка на Комисията за националния план "Енергия и Климат",
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/summary_of_swd_assessment_necp_bulgaria_en.pdf
Забележка: Средствата по Фонда за модернизация и приходите от търгове за ETS вероятно ще се увеличат, тъй като
предполагаемата цена на въглеродните емисии от 20 евро/ тон се е увеличила повече от два пъти през 2021 г., достигайки
50 евро/ тон през юни 2021 г.
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Приходи от търгове на
схемата на ЕС за търговия с
емисии (СТЕ)

2.8

Средна стойност на действителните приходи от търгове
за 2018 г. и 2019 г., умножена по седем. Сумите от 2021
до 2027 г. ще зависят от количеството и цената на
търгуваните квоти.

Таблица 11: Допълнителни средства, достъпни за проекти от всички държави членки,
включително България
Програма

Сума

„Хоризонт Европа“

91.0

InvestEU

9.1

Механизъм за свързване на
Европа (МСЕ) :
• Транспорт
• Енергетика

24.1
5.8

Механизъм за възстановяване
и устойчивост
Инструмент за техническа
подкрепа (ИТП)
Програма „Опазване на
околната среда и климатични
промени“
Европейски земеделски фонд
за развитие на селските
райони
Европейски Фонд за иновации

360.0

Коментар
В текущи цени. Включва кредити от "Следващо
поколение ЕС".
В текущи цени. Задължения, както по многогодишната
финансова рамка (МФР), така и по отношение на Пакета
„Следващо поколение ЕС“. Включва фонд InvestEU
(бюджетна гаранция за публични и частни инвестиции)
и консултантски център (технически съвети). Не счита
бюджетните кредити, достъпни за бенефициерите чрез
партньори по изпълнението, като Европейската
инвестиционна банка.
В текущи цени. Задължението за транспорт включва
вноската, преведена от Кохезионния фонд. Изключва
финансирането на механизма за свързване на Европа
за военна мобилност за инфраструктура с двойна
употреба.
В цени от 2018 г. Non-allocated commitments for loans.
Заемите за всяка държава членка няма да надвишават
6.8% от нейния брутен национален доход.

0.9

В текущи цени.

5.4

В текущи цени.

8.2

В текущи цени. Задължения по отношение на
„Следващо поколение ЕС“.

7.0

7/10 от разпределените квоти на СТЕ за осигуряване на
приходи за Фонда за иновации за 2021-2030 г. и
приемане на цена за въглерода от 20 евро/ тон.
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5.1.4 НАРАСТВАЩИЯТ ДЯЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕИ ЩЕ ИЗИСКВА
ПОДОБРЯВАНЕ ГЪВКАВОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
Понастоящем електроенергийната система в
България има относително нисък процент на
променливо производство на електроенергия
от възобновяеми източници (вятърна и
слънчева). Страната разчита силно на
конвенционални начини за производство на
електроенергия, главно въглищни и ядрени
електроцентрали. С цени на емисиите на CO2
над 50 евро на тон обаче, въглищните централи
вече са неконкурентоспособни на свободния
пазар, докато конкурентоспособността на ВЕИ
активите непрекъснато се подобрява и това
неминуемо ще доведе до увеличаване на дела
на тези ВЕИ в мрежата.
Photocredit: BigStock

Системите за съхранение на енергия са очевидното решение за увеличаване на гъвкавостта
на системата, както и пренасянето на непрекъснато нарастващия дял на ВЕИ към други
сектори. Комуналните услуги и независимите производители на електроенергия,
операторите на мрежи, домакинствата и бизнес потребителите могат да се възползват от
различните приложения на технологиите за съхранение на енергия, но това може да се
осъществи само ако има адекватни политики и пазарни правила, които да подкрепят
бизнеса.
Например, доставчиците на комунални услуги и ВЕИ производители, които имат
отговорностти за балансиране, могат да се възползват от свързването система за съхранение
на енергия ВЕИ електроцентралите. Така те ще могат да изгладят производствената крива, да
намалят таксите за дисбаланс и дори да спечелят от прехвърлянето на енергията към
пиковите часове на потребление.
Ако регулаторната рамка бъде реформирана, за да отрази добавената стойност която
бързореагиращите съвременни системи за съхранения носят, те ще могат да си осигурят
приходи от няколко различни услуги. От своя страна, това ще стимулира частни инвестиции в
системи за съхранение, като същевременно ще окаже и цялостен благоприятен ефект върху
електроенергийната система.
За мрежовите оператори, както на ниво пренос, така и на ниво разпределение,
съхранението може да се използва за разрешаване на локалните претоварвания на мрежата,
за отлагане или изцяло заместване на инвестиции за разширяване на мрежата, за
увеличаване на капацитета на мрежата и за поддържане на линиите, без да се
компрометира сигурността на доставките.
В ролята си на потребители, домакинствата и индустриалните клиенти също могат да се
възползват от възможностите за съхранение на енергия. Предстои България да въведе
пакета за чиста енергия на потребителите и енергийните общности, като това дава
възможност да се въведат политически мерки, които стимулират потребителите да
инвестират в системи за съхранение, за да увеличат собствено потребление, като на свой
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ред им позволят да избегнат ниски изкупни цени и/или да намалят мрежовите разходи и
всякакви допълнителни такси.
Настоящата политика и регулаторна рамка в България обаче създава повече пречки,
отколкото стимули за развитието на пазара за системи за съхранение на енергия.

5.2 РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА ДО 2030 ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА
СЕГАШНАТА ПОЛИТИКА
Проучване на АПСТЕ с участието на 32-ма професионалисти в областта на
енергетиката, както и ключови заинтересовани страни в развитието на
пазара за съхранение на енергия в България, показва, че съществуващата
регулаторна рамка и пазар на електроенергия почти единодушно се
оценяват като непригодни за стимулиране на развитието на иновативни
бизнес модели и широко интегриране на технологии за съхранение на
енергия.
Голяма част от анкетираните (68%) дават и много ниска оценка за политическата и
институционална заинтересованост за разработване на нови политики в сферата.
Респондентите посочват липсата на ясни пазарни правила като най-важната пречка за
развитието на пазара за съхранение на електроенергия в България. Поради остарялата
регулаторна рамка, пазарът на балансираща енергия и пазарът на спомагателни услуги към
мрежата се възприемат като доминирани от конвенционалните ТЕЦ. Липсват специфични
регулации, проектирани да уловят добавената стойност на съвременните системи за
съхранение на енергия, по отношение на услуги за ултра бързо регулиране на честотата и
агрегиране на резерв, управление на напрежението, компенсация на реактивна мощност,
или дори черен старт. Общото разбиране сред респондентите е, че заради остарелите
пазарни разпоредби настоящия пазар за съхранение на енергия в България е ограничен найвече до несвързани с мрежата ВЕИ системи.
Като държава членка на Европейския съюз, рано или късно България ще трябва да приведе
политиките си за съхранение на енергия в съответствие с насоките на Европейската комисия,
но опитът на страната с пакета за Чиста енергия показва, че този процес е бавен и може да
забави развитието на пазара в следващото десетилетие.
В края на 2020 г. инсталираната мощност за производство на електроенергия на България е
представена по-долу на Фигура 14.
Общото брутно потребление на електроенергия е 37,4 ТВтч, а отчетеното на 21 януари 2020
г. максимално дневно потребление е 136,493 МВч. (ЕСО, 2021)
Ако настоящата политика за забавяне на постепенното премахване на въглищните
електроцентрали продължава и се следват плановете заложени в националния план
"Енергия и Климат", след 10 години България ще добави само около 2,5 ГВт нов соларен и
вятърен капацитет. С изключение на свързването на пазара на електроенергия с Гърция и
Румъния, няма да бъдат осъществени големи инвестиции в гъвкавостта на мрежата, особено
що се отнася до системите за съхранение.
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Дял на ВЕИ в общата инсталирана мощност в България 2020
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Фигура 14. Дял на ВЕИ в общата инсталирана мощност на България (изключва големи ВЕЦ), 2030

Освен вече инсталираната мощност от 931 МВт ПАВЕЦ, в момента България няма други
съоръжения за съхранение в мрежата. А заради липсата на ясни правила за участие на
пазара на едро и на пазара на балансираща енергия или спомагателни услуги, е малко
вероятно да бъдат стимулирани инвестиции в приложенията „Преди Електромера“ и „След
електромера“, свързани с мрежови услуги, така че не може да се очаква значително
развитие до 2030 г.
Експертите, анкетирани от АПСТЕ, са единодушни, че ако текущата политика се запази,
пазарът за съхранение на енергия ще напредва бавно, воден от частни инвеститори,
инсталиращи системи за съхранение в търговския и индустриален сектор (C&I) (100 -1000
кВтч) или в жилищния сектор (до 100 кВтч), най-вече за свързване с ВЕИ за собствени нужди.
ПАВЕЦ ще запази водещата си позиция по инсталирана мощност. Батериите постепенно ще
стават предпочитаният избор за свързване с ВЕИ за собствено потребление. Пилотни
водородни проекти вероятно също ще се появят, но обемът на инвестициите и новите
работни места ще бъдат ограничени.
В действителност, настоящата политика е малко вероятно да бъде поддържана.
Европейският съюз ускорява своя зелен и дигитален преход, прехвърляйки фокуса си от
стратегия към изпълнение. Пакетът Подготвени за цел 55, обявен на 14 юли 2021 г., ще
доведе до преработване на законодателството в областта на климата и енергетиката, в
съответствие с новата цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. Ако не друго,
след две години България ще има нов Интегриран национален план „Енергия и климат“.
Междувременно поддържането на въглищните електроцентрали толкова
се оскъпява, че става нелогично. През 2021 г. нито една от българските
въглищни централи няма да има оперативни разходи, по-ниски от
разходите за добавянето на нови слънчеви фотоволтаични или
наземни вятърни инсталации, ако приемем, че европейската схема за
търговия с емисии (ETS) поддържа средно 50 евро/ тон CO2 (60 долара /
тон CO2), отбелязва подробен анализ на разходите за ВЕИ, публикуван от
Международната агенция за възобновяема енергия през юни 2021 г. Анализът също така
показва, че дори заедно с допълнителни разходи за интеграция от 5 долара/МВтч, замяната
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на 3,7 ГВт неконкурентни въглищни електроцентрали с централи за възобновяема енергия,
би спестявала на България 700 000 щатски долара годишно. (Международна агенция за
възобновяема енергия, 2021)
Ако България има ясна визия за декарбонизация на енергийния си сектор, ситуацията би
могла да се промени доста бързо. Както е илюстрирано на Фигура 15, според респондентите
в проучването на АПСТЕ, има няколко важни двигателя за по-бързо внедряване на системите
за съхранение на енергия в страната. Това, което оглавява списъка обаче са активните
политики за декарбонизиране на енергийния сектор, очертаващи ролята и целите на
системите съхранение на енергия.

5.3 РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ДО 2030 ПРИ АКТИВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

Фигура 15. Двигатели на пазара на системи за съхранение на енергия в България
Респондентите в проучването на АПСТЕ единодушно посочват промените в нормативната
уредба като първата стъпка, която трябва да се предприеме, за да може да се появят бизнес
възможности за съхранение на енергия в България.
Синхронизирането на местното законодателство с ЕС, опростяването на
административните процедури за разработване, разрешаване и
изграждане на такива системи и разработването на пазарна рамка за да
могат съоръжения за съхранение на енергия да осигуряват спомагателни
услуги в мрежата и да участват на енергийните и балансиращите пазари,
са посочени като трите най-важни промени в регулаторната рамка, които
трябва да се извършат.
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Както казва един от участниците в проучването: Нужна е пазарна
структура, която оценява гъвкавостта, предлагана от системите
за съхранение, разглеждайки ги като допълващи мрежата, а не като
конкуриращи се с нея“. Когато България започне да привежда визията си
в съответствие с европейския Зелен пакт и целите за неутралност на
климата, ще бъдат необходими и допълнителни усилия, за да се повиши
осведомеността относно съществуващите възможности и ползите за
различните заинтересовани страни.
Повечето заинтересовани страни участващи в проучването отбелязват също, че пилотните
проекти за съхранение на енергия ще имат нужда от допълнителни финансови стимули,
които могат да бъдат под формата на пряка капиталова инвестиция или освобождаване от
данъци и такси.
Добра практика за стимулиране на системи за съхранение на енергия е
разработването на хибридни тръжни схеми за ВЕИ електроцентрали,
съчетани със системи за съхранение на енергията. Задаването на ясни
изисквания за диспечируемост
Подобни схеми за проекти за собствено потребление от отделни лица или енергийни
общности ще осигурят допълнителна сигурност на доставките и гъвкавост за внедряване на
повече възобновяеми енергийни източници в мрежата.

1-3 години

6% 13%

5-7 години

25%
до 10 години

56%

повече от 10 години, стига
инвестицията да се
изплати?

Поне за пилотните проекти,
бъдещите политики за
финансови стимули трябва
да вземат предвид и
предпочитанията за 5-7годишен
период
на
изплащане, който, както е
илюстрирано на фигура 16,
е приемлив за повечето
частни инвеститори.

Фигура 16. Очакван период на възвръщаемост на инвестицията за система за
съхранение на енергия
В случай, че бъдат приложени активни политики за насърчаване на сектора, АПСТЕ
изчислява, че до 2030 г. могат да бъдат изградени поне 4650 МВт нова фотоволтаична
мощност и 2350 МВт наземна вятърна мощност, заедно с 1750 МВт системи за съхранение на
енергия. Така делът на ВЕИ в общата инсталирана мощност би нараснал до 58%. (Виж Фигура
17)
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Дял на ВЕИ в общата инсталирана мощност през 2030
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Фигура 17. Дял на ВЕИ в общата инсталирана мощност на България през 2030
По данни на АПСТЕ във фазата на проектиране и изграждане на една фотоволтаична /
вятърна електроцентрала, свързана със система за съхранение, на 1 мегават се създават
средно 2-5 работни места, а във фазата на експлоатация и поддръжка на 1 мегават се
създават още 1-2 постоянни работни места. Развитието на сектора непряко ще помогне за
създаването на 5-6 работни места в местния сектор на услугите, в правните и финансовите
услуги, екологичните консултации, както и различни местни занаяти и природосъобразни
бизнеси, които биха могли да се възползват от подобрена местна икономика и околна среда
на мястото, където е разположена централата за възобновяема енергия.
При развитие на такъв сценарий на активни политики за растеж, когато през 2030 г. се появят
близо 7 ГВт нови ВЕИ, заедно с 1750 МВт системи за съхранение на енергия, в България
могат да бъдат създадени над 100 000 работни места в сектора на зелената енергетика.

5.4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МИСЛИ – С АМБИЦИЯ КЪМ 2050 Г.
Наближаваме решаващ момент в международните усилия да се
справим с климатичната криза, пише д -р Фатих Бирол, изпълнителен
директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) в предговора
на специалния доклад на агенцията Нулеви нетни емисии до 2050 г .:
пътна карта за глобална енергийна система.
Намаляването на глобалните емисии на CO2 до нула до 2050 г. е в
съответствие с усилията за ограничаване на дългосрочното увеличаване на средните
глобални температури до 1,5 ° C и тази цел изисква нищо по-малко от пълна трансформация
на начина, по който произвеждаме, транспортираме и консумираме енергия.
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А освен това „пътят към нетните нулеви емисии е тесен: за да се придържате към него е
необходимо незабавно и масово внедряване на всички налични чисти и ефективни
енергийни технологии“, предупреждава МАЕ.
Въпреки че размерите и икономическият отпечатък на България може да изглеждат
незначителни, всеки принос има значение в надпреварата да превърнем целта за нулеви
емисии до 2050 г. от ограничена възможност в практическа реалност. Нещо повече, колкото
по-скоро България разработи план за систематичен преход към нулеви емисии, толкова по добре тя ще се адаптира към променената икономическа реалност през 2050 г., като дори
може да използва прехода в своя полза, увеличавайки сигурността на енергийните доставки
и укрепвайки икономиката си чрез стимулиране развитието на сектори с висока добавена
стойност за зелената енергия.
Понастоящем, спадащите цени на технологиите за възобновяема енергия дават на
електроенергията предимството като най-бързия път за декарбонизиране на енергията,
което прави системите за съхранение на енергия, както вече комерсиализираните, така и
предстоящите иновации, съществена част от енергийния преход.
Photocredit: BigStock

Политиките за насърчаване на пазар
за съхранение на енергия в
България трябва да започнат с
премахване
на
пазарните
и
регулаторни
пречки
(напр.
дискриминиращи правила). Трябва
да се гарантира, че съоръженията за
съхранение имат равнопоставен
достъп до мрежата, приемливи
такси, равен достъп до всички
пазари на електроенергия и
евентуални
механизми
за
балансиране на капацитета. А найвече е нужна стабилна регулаторна рамка, която да е съобразена с жизнения цикъл на
съоръженията за съхранение на енергия и специфичната добавена стойност, която те имат за
повишаване на гъвкавостта на мрежата при висок дял на ВЕИ в електроенергийната система.
Подкрепяща законодателна рамка и по-предсказуеми пазарни условия, например
хармонизирани технически стандарти, могат да увеличат търсенето на системите за
съхранение на енергия, като същевременно намалят инвестиционния риск, и по този начин
да отварят път за частни инвестиции в технологично развитие, научноизследователска и
развойна дейност. Правителството също трябва да даде приоритет на разходите за
научноизследователска и развойна дейност, да постави системите за производство и
съхранение на възобновяема енергия в основата на своите енергийни и климатични
политики. Усилията и инвестициите, вложени в развитието на иновациите необходими за
пускането на пазара на нови технологии за чиста енергия, биха могли да стимулират
създаването на работни места и дори да създадат изцяло нови индустрии, които могат да
бъдат локализирани и в области, свързани с въгледобивната промишленост, където се
очаква загуба на работни места при енергийния преход.
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Тази дълбока трансформация може да бъде задействана само от политически решения,
които са резултат от широка консултация със заинтересованите страни и информирана
подкрепа от гражданите. Разработването на национални и регионални пътни карти за нетни
нулеви емисии изисква сътрудничество между всички части на обществото, което да сложи
край на фрагментираните усилия и вместо това да интегрира климатичните и енергийните
въпроси във всички политики - финанси, труд, данъчно облагане, транспорт, промишленост
и тн.
Само този холистичен и приобщаващ подход има потенциала най-накрая да разсече
гордивия възел на отказа от въглищата в България, за да може страната да се възползва от
изобилните си възобновяеми енергийни ресурси и да се превърне от последна в първа в
надпреварата с времето за климатична неутралност през 2050 г.
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