Второто издание на RE-Source Southeast, най-голямото регионално събитие, посветено на
корпоративните източници на възобновяема енергия и ролята им в стратегиите за
декарбонизация на индустрията, се проведе на 31 май – 1 юни в София. Събитието събра
50 лектора и повече от 300 участници, свързвайки корпоративни купувачи с компании,
активни в развитието на възобновяема енергия и търговията с електроенергия.
Организатори на конференцията са RE-Source Hub Bulgaria - Асоциация за Производство,
Съхранение и Търговия с Електроенергия (АПСТЕ) и Българска Ветроенергийна Асоциация
(БГВЕА), под егидата на RE-Source Platform, водещия европейки форум за корпоративно
снабдяване с възобновяема енергия.

Конференцията бе открита от вицепремиера по Климатичните Политики и Министър на
Околната Среда и Водите, Борислав Сандов и от Министъра на Енергетиката Александър
Николова.
В своето изказване, Борислав Сандов заяви, че именно възобновяемите източници на
електроенергия са се доказали като икономически ефективен и евтин източник на
електроенергия, които спомагат за преодоляване на зависимостта от внос на
енергоресурси.
Министърът на енергетиката Александър Николов заяви, че България е най-добрата
дестинация за инвестиции във възобновяема енергия в ЕС, с отлични ресурси, ниски
разходи за земя и благоприятна данъчна и осигурителна политика.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/PEtPo-HpOns

Първият панел на конференцията „Какво означава Fit for 55 и REpowerEU за Югоизточна
Европа“, разгледа амбициите на ЕС за създаване на правилните стимули за развитие на
пълния потенциал за възобновяема енергия на Съюза и в частност на региона на
Югоизточна Европа. Евродепутатите Радан Кънев и Цветелина Пенкова се присъединиха
към дискусията модерирана от ас. д-р Мария Трифонова от катедра „Икономика и
управление на промишлеността“ на Софийския университет.
„Важно е да говорим за обща свързаност на страните от ЕС, която е ключова и която
позволява излишъка от произведена възобновяема енергия от една част на европейския
съюз да бъде пренасяна в друга“, каза Цветелина Пенкова.
„Вече не спорим, коя е най-евтината електроенергия. Пазарът ясно ни казва какво да
правим и то е да произвеждаме електроенергия от възобновяеми източници и да търсим
нови и по-ефективни технологии за нейното съхранение,“ каза Радан Кънев.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/AYTfAJI0Nyo

В панела „Зеленият преход в контекста на ценова и енергийна криза“, модериран от
Миглена Стоилова, председател на Българска ветроенергийна асоциация, участие взеха
депутатите от парламентарната комисия по енергетика Владимир Табутов и Владислав
Панев, заедно с изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор,
Ангелин Цачев и изпълнителния директор на Националната електрическа компания,
Мартин Георгиев. Панелистите дискутираха, че са необходими законодателни промени,
за да се стимулира потенциала за изграждане на възобновяема енергия, чрез
облекчаване на разрешителните режими и по-ускорено присъединяване към
електропреносната мрежа.

„Основната цел на Народното събрание е да направим устойчиви промени, които да
адресират всички проблеми в дългосрочен план“, посочи Владимир Табутов. По думите
му в следващите 6 месеца, парламентът ще се опита да разпише необходимите
законодателни промени в тази насока.
Владислав Панев също посочи, че Народното събрание вече работи в посока да улесни
инвестициите във възобновяема енергия, така че да изградим една по-независима
енергийна система.
„Зелената енергия е безалтернативна и в следващите 20-30 години тя ще бъде в основата
на енергийния микс на всички държави от Европейския съюз“, каза Ангелин Цачев. Той
посочи, че над 20 GW проекти за възобновяема енергия вече са кандидатствали за
мрежов капацитет в България. Повечето проекти - 18,6 GW, са кандидатствали за
свързване към мрежата на ниво високо напрежение, докато 1,8 GW са заявени мощности
на ниво средно напрежение. Повече от 4 GW са в по-напреднал етап на развитие, като са
сключени предварителни договори за присъединяване към мрежата. По този начин
поддържането на баланса в микса на електроенергия все повече ще изисква
модернизиране на мрежата, широко използване на системи за съхранение на енергия и
други електроцентрали с ниско въглеродно натоварване, отбеляза той.
Националната електрическа компания, която е най-големият производител на зелена
енергия в страната, обмисля възможността за изграждане на собствени проекти за
възобновяема енергия, например плаващи фотоволтаични централи, за да се възползва
от инфраструктурата на своите водноелектрически централи, каза Мартин Георгиев.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/yysfFnPRnWo

Следващият панел: „Декарбонизация на индустрията – най-добри практики и
предизвикателства“ изследва как високите цени на електроенергията и нестабилността
на пазара се превърнаха в силен катализатор за декарбонизация на корпоративните
играчи, които се стремят да постигнат стабилни цени и предсказуемост. Основното
предизвикателство обаче не е дали да изградим възобновяеми електроцентрали за
собствено потребление, а как да съхраняваме тази енергия, така че да се използва
възможно най-ефективно и да отговаря на профила на потребителите.

Изпълнителният директор на Биовет, Ангел Желязков коментира, че декарбонизацията
не е лесен процес, но ще даде предимство на компаниите, особено на тези, които са
експортно ориентирани. По думите му нарастващите разходи на електроенергия са
възможност, но и предизвикателство.

Биовет вече оперира собствен слънчев парк от 25 мегавата и за тази година е заложено
изграждането на още 150 мегавата. „Вече мислим и за следващите стъпки как тази
енергия да се съхранява и конвертира“, посочи Желязков.

Ханс-Кристиан Хене, Директор Енергетика и климат в Група Аурубис, посочи, че
компанията има цели за климатична устойчивост, които са намаляване с 50% въглеродния
отпечатък до 2030 г. и пълна декарбонизация до 2050 г. Той даде пример със завода на
Аурубис в Хамбург, в който вредните емисии са намалени с 40% спрямо 90-те години на
миналия век, а в България дейностите на компанията са почти изцяло електрифицирани и
се правят пилотни тестове с водород.
Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българска федерация на индустриалните
енергийни консуматори (БФИЕК) посочи, че когато говорим за индустрия няма
универсално решение. Всеки технологичен процес е специфичен и това, което работи при
едни, на работи при други. По думите му, сега сме се фокусирали върху изграждането на
фотоволтаици за собствени нужди, но трябва да се помисли за изграждане на системи за
съхранение, за да може да се задоволи търсенето през всички часове на денонощието и
максимално ефективно да се използва енергията.
„Това, което индустрията търси от пазара е подходящ за потреблението профил на
подходяща цена“, посочи той.
Северин Въртигов, Регионален Мениджър на Enery посочи, че компанията може да
предложи на индустриалните консуматори дългосрочен продукт за период от 7-10
години, при 20-25% по-ниски цени от пазарните, но едва ли в момента някой може да
предложи базов профил от възобновяема енергия. Затова е важно да се мисли за системи
за съхранение на енергия, като призова правителството да продължи с регулаторните
актуализации за съхранение възможно най-скоро.
Димитър Енчев, Съосновател и Директор на CWP Global коментира, че преди 15 години
индустрията и ВЕИ производителите са били врагове, а сега са естествени съюзници,
защото това е най-рентабилната алтернатива и показва, че няма как зеления преход да не
се случи.
По думите му, по отношение на декарбонизацията в България трябва да имаме подългосрочен поглед.
Ник Бициос, ръководител на офиса в Брюксел на Mytilineos S.A., посочи, че цените на
електроенергията са въпрос на живот и смърт за тяхната група, тъй като тя представлява
40% от разходите на компанията. Затова по думите му са ни нужни дългосрочни договори
на предвидими цени.

По думите му разходите за производство на възобновяема енергия намаляват, но
въпросът е как да се отговори на нуждите на индустрията за базов товар и тук ключова
роля имат регионалната пазарна интеграция и системите за съхранение на енергия.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/AK7Ssw82ceM
Панелът „Корпоративни източници на възобновяема енергия – тенденции и
предизвикателства“, модериран от Никола Газдов, председател на Асоциация за
производство, съхранение и търговия с електрическа енергия фокусира дискусията
върху дългосрочните договори за изкупуване на възобновяема енергия като бързо
развиваща се тенденция, която осигурява дългосрочна предвидимост както за
производителите, така и за консуматорите на енергия. Все още обаче пред този тип
договори има много предизвикателства като ценовата волатилност, която затруднява
дългосрочното ценообразуване, недостатъчната регулаторна практика и несигурността
свързана с веригата на доставки.

Йохан Хауф, вицепрезидент на SolarPower Europe / BayWa RE, посочи, че дългосрочните
договори играят съществена роля в ръста на инсталираните мощности възобновяема
енергия. Той подчерта, че регулаторите все още не са твърде наясно с темата, а има и

допълнителна сложност свързана с веригата на доставки, нестабилността на цените и
пазарите на електроенергия. „Това обаче са възможности, тъй като дългосрочните
договори предоставят сигурност и цената остава стабилна в по-дългосрочен период“,
посочи той.
Юъп Хазенберг, директор по политика и въздействие, на RE-Source коментира, че
платформата RE-Source дава възможност купувачите и продавачите на възобновяема
енергия да се срещнат, което oпределя и важната ѝ роля за целия пазар на дългосрочни
договори, чието развитие върви стремглаво на горе. „Това е много важно, тъй като ако
искаме да намалим енергийната си зависимост от Русия, трябва да удвоим
производството на слънчева и вятърна енергия. Корпоративните договори са важен
ресурс в това отношение и от 2017 г. нашата цел е да подкрепим тази среда. Надяваме се
в България този пазар също да започне да се развива“, посочи той.
Брус Дъглас, директор бизнес и комуникации на Eurelectric посочи, че причината да се
създаде платформата е да се повиши информативността на компаниите по тази тема, а
сега това е един елитен клуб с над 400 компании в него, голяма част от които са
постигнали напълно целите си за декарбонизация и използват възобновяема енергия
24/7.
Стефан Маргенов, Мениджър продажби на едро в MET Energy Trading Bulgaria, даде
перспективата на търговците на електроенергия. По думите му, за да се използва напълно
потенциала на дългосрочните договори е добре те да бъдат със срок от 15-20 години.
Проблемът обаче е, че нашите пазари са много малки и недобре свързани. Затова
ценообразуването особено в такива динамични времена е много сложно, тъй като
наистина не знаем какво предстои. „Можем да ви дадем цена за 2-4 години, но за след
това вече не е възможно, тъй като има много рискове, които трябва да бъдат взети
предвид.

Михай Балан, Изпълнителен Директор на Румънска Фотоволтаична Индустриална
Асоциация (RPIA), посочи, че в Румъния в последните 7 години не е имало пазар, a сега
най-окуражаващото е, че могат да се сключват дългосрочни договори за закупуване на
енергия, което е липсвало на търговците и на производителите. „Пазарът все още не е
достатъчно развит - има интерес от всички, но недостатъчно информация и познание.
Затова нашата роля е да обясняваме как могат да се използват такива решения“, посочи
той.

Иван Велев, Портфолио Мениджър на ACT, коментира, че се наблюдава голямо
нарастване на интересa към 100% снабдяване с възобновяема енергия. Една от причините
за това е тенденцията, която големите играчи на пазара налагат на своите контрагенти.
Компаниите, които редуцират своите емисии са предпочитани партньори пред
останалите, които не го правят. „Въглеродните емисии свързани с консумацията на
електроенергия, могат да се редуцират чрез консумация на възобновяема енергия, а найбързия начин за това са гаранциите за произход“, посочи той.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/W3k4voWVf8s

Сесията „Гъвкавост на електроенергийната система и системи за съхранение“,
модерирана от Марияна Янева, директор по политика и комуникации в Асоциация за
производство, съхранение и търговия с електрическа енергия (АПСТЕ), изведе разговора
на следващото ниво, където „пазарите срещат физиката“.

Панелистите коментираха, че чистата икономическа логика на вятърната и слънчевата
енергия, която в момента е най-евтиният енергиен източник за една конкурентна
индустрия, преследвайки целите на изменението на климата и подновения фокус върху
енергийната сигурност и енергийната независимост са убедителен аргумент за по-бързо
усвояване на възобновяеми източници и по-дълбока декарбонизация на енергийната
система. Предизвикателствата на прехода от централизирана система, при която
енергията обикновено тече в една посока (от големи електроцентрали към
консуматорите) към дицентрализирана система, където енергията (и данните) протича в
двете посоки (тъй като потребителите също играят ролята на производители), не трябва
да се приема лекомислено.

Мащабната интеграция на вятърното и слънчевото производство зависи от проектирането
на гъвкави енергийни системи, които могат да балансират вариациите на вятърната и
слънчевата мощност, за да отговарят непрекъснато на търсенето на електроенергия, в
съответствие с критериите за надеждност и стабилност за управление на мрежата. Задача,
която става все по-сложна и изискваща усилия на национално, регионално и
международно ниво. Панелът „Гъвкавост на електроенергийната система и системи за
съхранение“ дискутира решенията, които трябва да бъдат приложени, за да съвместим
пазарите на електроенергия с физиката, както по отношение на снабдяването и
изменението на климата, така и по отношение на адекватността на ресурсите на мрежата.

Фани Денке (FlexiDao) даде известна представа за това как корпоративните лидери днес
се движат към 24/7 безвъглеродна енергия чрез гранулирано отчитане на въглерода.

Димитър Зарчев, (ESO / ENTSO-E) обясни нуждите от гъвкавост, идентифицирани от
мрежовите оператори за поддържане на енергийна система с по-голям дял от
променлива възобновяема енергия.
Карлос Алварес (Huawei) представи възможностите на съвременните системи за
преобразуване на енергия за поддържане на способностите за формиране на мрежа на
системите за възобновяема енергия.

Руслан Папазян (Telelink Infra Services) даде перспективата на цифровите данни за това
как мрежите на ниво пренос и разпространение ще се дигитализират и какво могат да
направят цифровите близнаци, за да оптимизират разходите и производителността в EPC
и O&M.

Джулиан Янсен (Fluence) очерта стойността, която съхранението на енергия в мрежата
добавя към системата, като позволява по-голямо усвояване на възобновяеми източници,
повишава устойчивостта и сигурността на системата и намалява разходите за управление
на мрежата.

Димитър Цеков (Renergy) завърши панела, като представи най-новите планове за
съхранение на ВЕИ, както и плановете на българското правителство за изграждане на
системи за съхранение и какви предизвикателства са изправени разработчиците при
проектирането на подобни проекти.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/e2STtxErwV4

Панелът „Перспективи за развитие на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа”,
модериран от Мартин Владимиров, Директор в Центъра за изследване на
демокрацията, се фокусира върху проблемите на производствената верига,
предизвикателствата пред разрешителния режим и капацитета на мрежата.

В рамките на панела бе дискутиран сериозният потенциал за развитие на ВЕИ в региона и
превръщането им в ключ към декарбонизацията на регионално ниво. Бяха посочени
ключови фактори за стабилизирането на инвестициите от ВЕИ в региона.
Мария Арам Мерджанова, Ръководител продажби за Северна Европа, Великобритания
и Ирландия в Jinko Solar засегна въпросът как доставчиците да намалят рисковете в
производствената верига. Тя акцентира върху повишаване цените на материалите и
проблемите с доставките от Китай. „За да се върнат производителите в Европа и за да
бъдат те стимулирани да строят производствени мощности, те трябва да бъдат
подкрепени посредством намаляване на данъците”.
Мартин Илиев, Управляващ директор на WPD България акцентира върху потенциала
за офшорната вятърна енергия в българската и румънската част на Черно море, който все

още не е разработен . „Очакваме позитивни сигнали от страна на държавата по
отношение на разрешителния и присъединителен режим” „Надяваме се да допринесем
за постигане на амбициозните европейски цели чрез повече инсталирана мощност от
вятърна енергия.”
Богдан Плутариу, Регионалнен Мениджър Румъния, Enery Element коментира, че с оглед
че търсенето на ВЕИ се увеличава, критичен е въпросът за капацитета на мрежата.
Регулациите на национално и европейско ниво трябва да бъдат подобрени и да бъдат
адаптирани спрямо потребностите. „Системните оператори трябва да работят заедно за
разработването на трансгранични проекти. Съхранението на енергия е най-важно за
балансирането на мрежата“, посочи той.
Пол Смит, Вицепрезидент Бизнес развитие, EMERGY посочи, че за да стане регионът
нетен износител е необходима свързаност между националните системните оператори.
Халил Демиртаг, Председател на Турската асоциация на соларната индустрия (GENSED)/
Изпълнителен директор на SMART SOLAR се фокусира върху бъдещата енергийна роля на
Турция в региона. „Зеленият водород ще бъде ключовият играч”, посочи той
Димитър Бартов, Управляващ партньор, Синергон - „Революцията на ВЕИ ще продължи,
но инвеститорите се нуждаят от предвидим и стабилен пазар”, посочи той.
Андрей Манеа, Член на Борда на Румънската вятърна асоциация (RWEA) наблегна на
преимуществата на ВЕИ региона. Румънското ЕСО публикува план за развитие на мрежата
за нови 50 GW ВЕИ до 2040. Офшорната вятърна енергия е изключително нов отрасъл, за
чието разработване са необходими съвместни усилия.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/AnCawik0dz4

Сесията „Европейски и национални механизми за финансиране на ВЕИ проекти”, бе
модерирана от Радослав Миков, партньор във Wolf Theiss.

Лектори и изказвания
Светлин Писленски, Асоцииран директор на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) разказа за ролята на ЕБВР, която оказва финансова подкрепа по няколко
направления, едно от които е финансиране на проекти. Ангажирани са и с проекти за
подобряване на регулаторната среда. Подкрепят създаване, дизайн, въвеждане на
договори за разлика /Румъния, Полша/ и програми за търгове за капацитет на зелена
енергия. Насочват още инвестиции в проект за създаване на регулаторна рамка за
офшорна вятърна енергия в Гърция. Наскоро ЕБВР подписа меморандум за подкрепа на
българската страна със структурните фондове за текущия период, както и Плана за
възстановяване и развитие. Подкрепата включва техническа помощ и консултации по
европейските инструменти.
Асен Ягодин, Изпълнителен директор на Пощенска банка посочи, че Банката стартира
финансиране на ВЕИ с първата вълна на изграждане на фотоволтаични и вятърни
централи през 2007. Над 60 млн. евро са раздадени кредити за ВЕИ проекти досега, а над

75 млн. евро са планирани да бъдат раздадени за същите цели. Банката стимулира
бизнеса за преход към нисковъглеродни източници
Константин Киров, Ръководител Отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти в
Прокредит, Банк посочи че 30% от портфолиото на банката за 2021 г. се състои от „зелени
проекти”. Техният фокус е върху малките компании, тъй като колкото по-малки са
проектите, толкова по-голяма е добавената стойност. „При проекти за собствено
потребление ползите са най- много и волатилността на цените не е толкова голяма“.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/_n0pgktTO0Q
Говорителите в сесията „Подпомагане на растежа на PPA в Европа – стандартът EFET“ се
съсредоточиха върху следните ключови точки по отношение на представянето на
корпоративните договори за възобновяема енергия.

Мария Попова, директор Въглеродна неутралност и възобновяема електроенергия,
EFET, представи накратко EFET – Европейска федерация на европейските търговци.
Презентацията ѝ предостави информация за същността, историята и видовете
корпоративни договори за дългосрочно изкупуване (PPA) и как те осигуряват дългосрочни
приходи и подобряват рентабилността на ВЕИ проектите. Какви са ползите от PPA -

позволяват на купувачите да определят дългосрочните разходи за електроенергия и да
управляват по-ефективно риска от покачване на цените на електроенергията в бъдеще.
Дългосрочните договори улесняват достъпа на продавачите до средства от кредиторите и
помагат за намаляване на разходите за капиталово финансиране.

Соня Аугушик, сътрудник, правен комитет в EFET, представи стандартния PPA договор за
възобновяеми източници, разработен в сътрудничество между EFET и ReSource Platform,
който е факт от 2019 г.
Стефан Цаков, управляващ съдружник, Kambourov & Partners, се фокусира върху
енергийния пазар и представи подробно „Насоките на EFET за българския енергиен
пазар”, разпространявани безплатно и насочени към тези, които не са запознати с
българския електроенергиен пазар, „Няма такова нещо като перфектен или брониран
договор“, посочи той.

Гледайте видеото от панела тук: https://youtu.be/eS06B7FvxTs
Гледайте всички видеа от RE-Source Southeast 2022: https://resourcesoutheast.eu/re-source-southeast-2022/

