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Необходими са законови 
промени, за да се 
премахнат ненужните 
бариери пред бизнеса
Никола Газдов, Председател на УС, Асоциация за производство, 
съхранение и търговия с електроенергия

осподин Газдов, АПСТЕ беше създадена в края 
на 2019 г. Кои са основните процеси, в които 
участва Асоциацията през това време?
АПСТЕ е сдружение на компании, които са в центъ-
ра на т.нар. „Енергиен преход“. Сред членовете ни 

има инвеститори в нови проекти за производство и съхране-
ние на възобновяема енергия, производители на компоненти, 
проектантски бюра, инсталатори, консултанти, търговци на 
ток. Асоциацията помага на тези толкова разнородни компа-
нии да намират партньори и да работят по съвместни про-
екти с индустрията, гражданското общество и научно-изсле-
дователската общност.

Активно сме ангажирани в тематични работни групи на ев-
ропейските индустриални асоциации SolarPower Europe и 

EASE – European Аssociation of Еnergy Storage, включително по 
отношение на комуникация с Европейската комисия, свързана 
с развитие на законодателната и пазарна рамка на EС. Имаме 
желание да допринесем и за структурирането на българската 
национална политика в областта.

Работим с държавните институции за премахване на адми-
нистративните бариери пред инвеститорите и подобрява-
не на бизнес средата, но заради политическата обстановка 
в страната се налага на всеки шест месеца да започваме ко-
муникацията отначало. Ето един пресен пример – АПСТЕ е 
член на Консултативния съвет за Европейската Зелена сдел-
ка, който бе създаден през юни тази година, за да консулти-
ра Министерския съвет по въпросите на Зелената сделка. 
В  условията на предсрочни избори и неясна визия за  създаване 

>>>

Никола Газдов е предприемач и 
инвеститор с повече от 15 години 
опит в областта на възобновяемите 
енергийни източници. 
Председател на АПСТЕ – Асоциация за 
производство, съхранение и търговия 
с електроенергия и Член на УС на RPIA – 
Румънската фотоволтаична асоциация. 

От 2010 г. насам е активен член на 
стратегическия комитет и на различни 
работни групи в рамките на SolarPower 
Europe – Европейската асоциация 
на фотоволтаичната индустрия. 
Съучредител и председател на БФА – 
Българска фотоволтаична асоциация 
(2009-2013 г.). 

През 2020 г. Никола Газдов е съосновател 
на RE-Source Southeast Hub – регионален 
хъб в рамките на платформата RE-
Source, насочен към насърчаване на 
корпоративното снабдяване с енергия 
от възобновяеми източници в България 
и Югоизточна Европа.
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на стабилен кабинет тази зима, ние дори не знаем как ще 
продължи диалогът в този формат.

Сред целите на АПСТЕ е да изградите местни, реги-
онални и транснационални партньорства. Как точ-
но изглежда това на практика?
През 2021 г. АПСТЕ инициира създаването на регионален RE-
Source Hub Southeast съвместно с БГВЕА (Българската вет-
роенергийна асоциация), под егидата на RE-Source – водеща-
та европейска платформа за корпоративно снабдяване с въз-
обновяема енергия. Желанието ни е да изградим платфор-
ма, свързваща производителите на зелена енергия в цяла 
Югоизточна Европа с индустриални консуматори и енергийни 
търговци. В края на пролетта организирахме в София второ 
издание на събитието Re-Source Southeast, което събра пове-
че от 350 участници от България, Румъния, Гърция и Турция. 
Догодина очакваме събитието да бъде още по-голямо и да 
привлече индустриални консуматори от целия регион, които 
имат нужда от евтина и предвидима електроенергия, за да 
запазят своята конкурентоспособност.

Това е напълно в синхрон и 
с „Визия 2030: за по-евти-
на електроенергия и по-кон-
курентна икономика“ – ана-
лиз, представен от АПСТЕ, 
БГВЕА и БФА (Българската 
фотоволтаична асоциация), 
който предлага сценарий 
за трансформиране на бъл-
гарската енергетиката, из-
готвен на базата на анали-
тичен модел от експерти-
те на PostScriptum – фонд 
за инвестиции в енергийния 
преход, базиран в София.

Публикувахте ръко-
водство за добри 
практики за изграждане на фотоволтаични елек-
троцентрали и организирахте съвместно със сп. 
„Ютилитис“ и Стопанския факултет на СУ обуче-
ния по темата. Кои добри практики са най-интерес-
ни за участниците?
Ръководството разглежда целия процес на развитие на един 
проект за фотоволтаична електроцентрала – инженерно про-
ектиране, избор на компоненти, строеж, въвеждане в експлоа-
тация и поддръжка. Основната идея на ръководството, както 
и на двудневния обучителен курс, е да се покажат взаимовръз-
ките между отделните етапи и практиките, прилагани от 
водещи международни компании за цялостното управление на 
качеството и риска. Опитваме да покажем на компаниите в 
сектора, че не е достатъчно да мислят само за оптимизира-
не на капиталовите разходи. Защото качественото управле-
ние на рисковете във всяка фаза помагат да се оптимизира 
дългосрочната стойност на актива.

През годините изградихме много добри професионал-
ни отношения със Стопанския факултет на СУ и списание 
„Ютилитис“. Лесно стигнахме до идеята да организираме 

съвместно обучение, което да представи основните теми от 
Ръководството. Първият обучителен курс се проведе през ля-
тото и предизвика огромен интерес. Местата за участие 
свършиха дни след обявяването на датите. Оценката на учас-
тниците бе много висока, което ни мотивира да организи-
раме второ издание на обучението през септември, за което 
местата отново се запълниха много бързо. Очевидно интере-
сът към темата е много голям и очаквам до края на годината 
да проведем поне още едно обучение.

За идните издания сме подготвили по-подробна програма, 
включваща информация относно финансирането и застра-
ховането на проекти. Застраховките на производството 
на енергия, например, са все още сравнително непознати в 
България, но много добра практика, която би спомогнала за 
постигане на по-добри параметри при финансирането за про-
екти, които се изграждат за продажба на електроенергия на 
свободния пазар.

Освен със СУ, АПСТЕ работи и с други научни институции. 
Съвместно с изследователи от Института по електрохимия 

и енергийни системи към 
БАН изготвихме доклад 
за технологичното раз-
витие и пазарните перс-
пективи на системите за 
съхранение на енергия в 
България. Организирахме и 
няколко уебинара по тема-
та, като възнамеряваме 
да направим още подобни 
събития до края на 2022 г.

Предстои присъединя-
ването на няколко хи-
ляди мегавата нови 
ВЕИ и съоръжения за 
съхранение на енергия. 
Как може този процес 

да се случи по най-добрия възможен начин?
Технологиите за производство на енергия от възобновя-
еми източници се развиха много в последното десетилетие 
и днес предлагат предвидимо производство на много ниска 
цена. Неслучайно българската индустрия инвестира удар-
но във фотоволтаични системи за захранване на заводи и 
предприятия – просто това е най-изгодната опция и най-
бързата за реализиране антикризисна мярка, която предпаз-
ва компаниите от ценовата криза. Технологии за съхранение 
на енергия също поевтиняват с бързи темпове, заради ико-
номия от мащаба. Те ще играят все по-важна роля за под-
държане на сигурността и независимостта на електроенер-
гийната система.

Към момента, в България основно се реализират т.нар. за-
водски централи – фотоволтаичните системи, които се из-
граждат върху покриви и прилежащи терени на предприятия, 
а произведената електроенергия се използва за покриване на 
собствената консумация и съответно намаляване на разхо-
дите за електроенергия. Местни и международни разработ-
чици работят и по големи наземни проекти с  инсталирана 

През 2021 г. АПСТЕ инициира 
създаването на регионален RE-Source 

Hub Southeast съвместно с БГВЕА

Българската индустрия инвестира 
удар но във фотоволтаични 

системи за захранване на 
заводи и предприятия
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мощност от десетки и дори стотици мегавати, които ще 
 продават произведената енергия на пазарен принцип по дъл-
госрочни договори с големи индустриални потребители и 
търговци на ток или директно на борсата.

Проблемът е, че инвеститорите трябва да се борят с ос-
таряла законова и регулаторна рамка, която бави развитие-
то на проектите им. Говори се, че има запитвания за присъ-
единяване на хиляди мегавати нови мощности. Реалността 
е, че има около дузина проекти, които може да бъдат из-
градени и въведени в експлоатация през следващите 24 ме-
сеца. Ако искаме да поощрим ускореното развитие на нови 
ВЕИ мощности, се нуждаем от действащ парламент и над-
партийно мнозинство, което е готово да изработи сериоз-
ни промени в законодателната рамка, които да облекчат ин-
вестиционния процес. Същото се отнася и до системите за 
съхранение на енергия – необходимо е да се преработи регу-
латорна рамка, така че те да могат да участват на паза-
ра на балансираща енергия и да предлагат спомагателни сис-
темни услуги.

Кои са актуалните 
пречки пред малките 
ВЕИ инвеститори и как 
може да бъдат премах-
нати?
Тежките администра-
тивни процедури и мно-
жеството ограничения. 
Съществуващите процеду-
ри за издаване на разреши-
телни са твърде дълги, не-
нужно сложни и възпрепят-
стват ускореното внедря-
ване на слънчева и вятърна 
енергия в енергийния микс 
на България. Необходими са 
законови промени, за да се 
премахнат ненужните ба-
риери.

Ето един пример – политиците говорят за ускорено разви-
тие на ВЕИ, но не правят нищо за премахване на дискримина-
ционното отношение към соларната енергетика. Както зна-
ете, от близо десет години е забранено да се изграждат фо-
товолтаични централи на земеделски земи под 7 категория, 
което е абсурдно.

Сходно е положението и с присъединяването към мрежата. 
Становище и предварителен договор с разпределителните ком-
пании или системния оператор може да се подпишат едва след 
изготвяне на подробен устройствен план (ПУП). Тази стъпка, 
обаче, идва на сравнително късен етап в инвестиционния про-
ект и това е огромен риск за инвеститорите. Мрежовите опе-
ратори също страдат, защото не могат да знаят дали зад ед-
но запитване за присъединяване към мрежата стои реален ин-
веститор или спекулант-аматьор. Липсата на сигурност и па-
зарен сигнал не им позволяват да започнат работа по развитие 
на своята инфраструктура и това допълнително забавя въвеж-
дането в експлоатация на реалните нови ВЕИ проекти.

Какви ще са ефектите от настоящите кри-
зи – COVID-19 , високи енергийни цени, войната в 
Украйна – върху развитието на зелената енергия в 
България, Европа и света?
С една дума – ускоряване. Това трябва да е ефектът, ако гле-
даме икономическата логика на нещата. Разбира се, необходи-
мо е и законодателят да си влезе в ролята и да премахне не-
нужните бариери пред бизнеса.

В началото на COVID-19 кризата и затварянето на икономики 
по света имаше срив на борсовите цени на тока. В допълне-
ние, нарушаването на глобалните вериги за доставки и труд-
ностите при пътуване увеличиха цените на компонентите и 
във ВЕИ сектора. Комбинацията от тези две развития дове-
де до опасения, че пандемията ще предизвика забавяне на ин-
вестициите във ВЕИ. Пост-ковид възстановяването и пови-
шаването на цената на енергийните ресурси, обаче, подчер-
таха предимствата на ВЕИ. Те са най-евтиният и бърз за из-
граждане източник на електрическа енергия на пазара, а цена-
та им е дългосрочно предвидима, защото имат ниски опера-
тивни разходи и не разчитат на вносни горива за да функцио-

нират. 

Войната в Украйна е тра-
гично напомняне, че енер-
гийната политика е не-
разделна част от поли-
тиката за сигурност. 
Ускоряването на енергий-
ния преход към ВЕИ днес 
е по-важно от всякога. 
Възобновяемите източни-
ци са евтини и мащабиру-
еми – те са и най-бързият 
начин за намаляване на за-
висимостта ни от изко-
паеми горива и за повиша-
ване на енергийната си-
гурност на България.

Какви ще са основните източници за финансира-
не на Енергийния преход в България? Каква подкре-
па можем да очакваме от европейските фондове и 
каква част трябва да се случи с местно или чуждес-
транно проектно финансиране?
Инвестициите във ВЕИ са предимно частни инвестиции. 
Всички бизнеси в България, които в момента инвестират в 
системи за собствена консумация, го правят на чисто паза-
рен принцип, без субсидии от държавата. Банките в България 
вече имат специализирани инструменти и предложения за 
финансиране на инвестиции във ВЕИ.

Програми на Европейския съюз също ще предлагат огромни 
възможности за финансиране на инвестиции във ВЕИ. Ако в 
началото на 2023 г. стартира прилагането на предвидените 
мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ), очаквам да видим и първите индустриални проекти в 
България, използващи батерии за съхранение на енергия.

Интервю на Атанас ГЕОРГИЕВ

Ускоряването на енергийния 
преход към ВЕИ днес е 

по-важно от всякога 

Програми на ЕС също 
ще предлагат огромни 

възможности за финансиране 
на инвестиции във ВЕИ
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