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Защо са ни необходими системи за съхранение на енергия?

• Климатични промени, декарбонизация и енергиен 
преход;

• Спад в цената на технологиите за възобновяема 
енергия (над 80% за 10 години), което ги прави най-
евтиния източник на енергия за нови централи;

• Достъп до множество инструменти за финансиране 
(Зеленият пакт);

• Могат да бъдат внедрени бързо, във всеки мащаб и 
ниво на електрическата система (производство, 
пренос и системни услуги, разпределение, 
потребление);

• Ключова роля за електрификацията и бързата 
декарбонизация на други сектори (транспорт, 
отопление и охлаждане)
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В доклада се разглеждат
видовете съоръжения
за съхранение на енергия,
спрямо тяхната приложимост
за по-бързото и широко
интегриране на енергия от
възобновяеми източници
(ВЕИ), тяхната технологична и
пазарна зрялост и конкретни
възможности за реализация в
контекста на българския
енергиен преход към
нисковъглеродна икономика.
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В десетилетието от 2010 до 2020 г.,
производството на енергия от възобновяеми
източници се превърна в естествения
икономически избор при инсталирането на
нови мощности.

Слънчевата и вятърна енергия отбелязват
най-голям спад в цената, съответно 85% за
фотоволтаичната технология и 56% за
наземните вятърни паркове.

При системите за съхранение на енергия,
цените на литиево-йонните батерии
отбелязват спад от 89% за същия период.

Глобалният пазар за системи за съхранение на
енергия се очаква да нарасне 20 пъти в
следващите 10 години (до 358 GW/1,028 GWh
в края на 2030, сравнено със 17 GW/34 GWh в
края на 2020г. по прогноза на
изследователското звено на агенция Блумбърг
(BNEF).
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Европа – производствени мощности за батерии
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• ВЕИ производителите могат да ги използват за изглаждане на производствената кривa, намаляване на 
разходите за балансиране и увеличаване на продажбите в по-атрактивни часове на висока консумация

• Мрежовите оператори могат да ги използват за преодоляване на локални претоварвания на мрежата, за да 
си осигурят резерви и пикова мощност, както и системни услуги (регулиране на честотата и напрежението)

• Индустриалните консуматори, както и активните граждани и енергийни общности, могат да ги използват за 
собствена консумация, но и за предоставянето на услуги по управление на търсенето

• В транспорта – електрическа мобилност и услуги от превозно средство към мрежата V2G (vehicle to grid)

Съвременни 

приложения

на технологиите за 

съхранение на 

енергия
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Стационарно съхранение на енергия – преди и след електромера

Този пазар обикновено се разделя на 2
сегмента: преди и след електромера.

Сегментът „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.

SonnenCommunity – агрегатор на
виртуална електроцентрала

Умни мрежи

Управление на потреблението

Максимално оползотворяване на
ВЕИ за собствени нужди
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Европейски пазар за стационарно съхранение на енергия – преди електромера
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Европейски пазар за стационарно съхранение на енергия – след електромера (жилища)
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Успешни примери за насърчаващи политики в Европа
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▪ Търговете ще се провеждат на всеки 6 месеца от началото на 1-во тримесечие на 2022г.
▪ Всеки търг ще бъде за поне 285 MW (70 MW резервирани за малки проекти под 5 MW)
▪ CAPEX подкрепа (инвестиционна подкрепа чрез ПВУ – 448.8 милиона евро (33% of the 1.4 милиарда евро прогнозна 

цена на инвестициите)
▪ Компонента по съхранение на енергията е 25% от предвидената инсталирана мощност с продължителност от 4 часа

(100 MWp PV + BESS 25 MW/100 MWh)

ПВУ – проект за търгове за 1.7 GW нови ВЕИ централи с прилежащи системи за съхранение на 

енергия от началото на 2022г.
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Мрежови услуги предлагани от системи за съхранение на енергия
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Дял на ВЕИ в общата инсталирана мощност през 2030
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В случай, че бъдат 
приложени активни 
политики за насърчаване на 
сектора, АПСТЕ изчислява, че 
до 2030 г. могат да бъдат 
изградени поне 4650 МВт 
нови фотоволтаични 
мощности и 2350 МВт 
наземни вятърни мощности, 
заедно с 1750 МВт системи 
за съхранение на енергия. 
Така делът на ВЕИ в общата 
инсталирана мощност би 
нараснал до 58%. 

При развитие на този сценарий за растеж, за 10 години, АПСТЕ прогнозира, че в България
могат да бъдат създадени над 100,000 работни места, пряко в сектора на зелената
енергетика, и непряко - 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.
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Благодаря за вниманието!

Contact  
E-mail: mariyana.yaneva@apste.eu
Phone: +359 885 277 627
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