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Основни теми

ФВ сектор в България – правна рамка, проблеми и решения

БФА - Кои сме ние

Нашите цели

Дейности

Добри практики за ЕЕ и ВЕИ



Фотоволтаичният пазар през 2009

Общо инсталирани ФВ мощности през 2009 – по-малко от 7 MWp. 

Към момента – общо инсталирани мощности от ФВ по-малко от 10 MWp

Заявки за изграждане на ФВ инсталации – 4000 MWp. 

Само 5-10% от тези инвестиционни проекти са “реални” по отношение на
техническа и финансова способност за осъществяването им.



Регулация – проблеми и шансове

Финансови

- Преференциалната тарифа не е фиксирана – ФВ проекти не са
банкируеми

Административни бариери

- дълги, сложни и скъпи процедури (особено за покривни ФВ системи)

- обща несигурност относно политическа воля за развитие на ВЕИ

Спекулативни проекти и достъп до мрежата

- твърде много спекуланти – вторичен пазар за “проекти”

- виртуална липса на мрежови капацитет

- реално претоварване на мрежата (Североизточна България)

Политическа несигурност



Регулация – проблеми и шансове

Политическа несигурност

- Анонсиран Мораториум през Декември 2009 –МОСВ и МИЕТ

- ДКЕВР

● Правила за търговия с ел. енергия – дневно прогнозиране на
произведеното електричество

● Условия за лицензиране – изискване на банков договор за издаване на
лиценз (банките изискват лиценз за сключване на договор)

● Редуциране на преференциалната тарифа за ФВ

- Забрана за ВЕИ на земеделски земи от 1 – 4 категория (ЗОЗЗ)

● МЗХ – ЗОЗЗ одобрен от земеделска и икономическа комисия, но
отложен от правна комисия, поради много пропуски и колизия с
директива 72/2009/ЕО (транспониране до 03.2011 г.)



Национален план зас развитие на ВЕИ (до края на юни 2010)

- външен консултант с български подизпълнител

- законодателни и административни мерки за постигане на ВЕИ цели

- Проблем: поставяне на цели отн. максимално инсталирани мощности
(следва да се зададе от Стратегия за развитие на ВЕИ)

- любопитно: бъгларският екип в няколко разработки се обявява против
ВЕИ, а същевременно на него се възлага да състави един от основните
документи за развитието на ВЕИ сектора (?!?)

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) – до 05.12.2010

-фиксирана тарифа за 25 г. с ежегоден спад за нови ФВ централи

- разрешаване на мрежовите въпроси+ приоритет на ВЕИ над
конвенционални

- премахване на правно-административни бариери (покривни ФВ системи)

- публична информационна система за ВЕИ проекти и мощности

- отсяване на спекулативни “фантомни” проекти

Регулация – проблеми и шансове



Кои сме ние

БФА бе учредена на 16.09.2009 г. от 17 компании, активни в сферата на
фотоволтаиката.

В момента членовете ни са над 60 български и международни компании и
броят им продължава да нараства.

Профили на членовете:

- Производители на компоненти (соларни панели , окабеляване, инвертори, 
метални конструкции и т.н.)

- инсталатори

- Инвеститори в изграждането на ФВ системи

- Разработчици на проекти

- Финансови институции

- Инвестиционни и консултантски компании



Българска Фотоволтаична Асоциация – местна и същевременно международна

- Членове от България, Германия, Испания, Дания.

- БФА е активен член на EPIA– European Photovoltaic Industry Association

- Местен партньор по проекта PV LEGAL – премахване на административни
пречки пред изграждаен на ФВ системи

Кои сме ние



Нашите цели

Устойчиво развитие на фотоволтаиката:

- подобряване на законовата рамка

- ясни правила и прозрачност на процесите в сектора

- по-малко административни пречки пред инвеститорите

- устойчиво развитие на ФВ пазар (по германски модел)

- повишаване на енергийната ефективност и използването на ФВ
системи в общински и частни сгради



Дейности

Комуникация и сътрудничество

- Народно събрание

- Правителство

-Министерства –МИЕТ, МОСВ, МЗХ, МРРБ

- ДКЕВР

- НЕК / ЕСО

- Общини

Кооперация

- национално ниво (сдружения на бизнеса, учебни институции,  НПО, 
медии)

- международно ниво (EPIA, Европейска Комисия, национални ФВ
асоциации)

Работна група ЗЕВИ

- активно участие в съставянето на новия Закон за енергия от
възобновяеми източници (ЗЕВИ)



“10.000 соларни покрива”

Снимки: Sunset Energietechnik GmbH
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“10.000 соларни покрива”

- съкращаване на правно-административни бариери и ненужни
процедури

- изчистване на правни неясноти и несигурности отн. покривни ФВ
системи

- диференцирана тарифа за покривни ФВ инсталации

- комуникационна кампания за популяризиране на ФВ

=
- консуматорите се рпевръщат в производители

- подкрепа за местните компании и насърчаване на местни инвестиции

- обучени местни инсталатори

- подкрепа на мерки за Енергийна Ефективност и създаване на
взаимно подкрепящи се дейности

- подпомагане на Общините за оползотворяване на наличния
сграден фонд

Дейности



Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност

Директива 2002/91/ЕО
(6)   Жилищният и обслужващият сектор, в които сградният фонд има основна

роля, представляват повече от 40% от крайното енергийно потребление в
Общността, като този процент нараства, тенденция, която ще доведе до
увеличаване на енергийното потребление, а това от своя страна ще доведе
до увеличение на емисиите на въглероден диоксид.

(10) Енергийната ефективност на сградите следва да се изчисли въз основа на
методика, която може да е различна на регионално ниво и включва, освен
топлоизолация, други фактори, които играят все по-важна роля, например
инсталации за отопление и климатизиране, приложение на възобновяеми
енергийни източници и проектирането на сградата. […]

(16) Сгради, в които се помещават обществени органи и сгради, често
посещавани от обществеността следва първи да дадат пример и да вземат
предвид изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната
среда […]

2/6/10



Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност

Директива 2002/91/ЕО

(18) В последните години е налице засилена употреба на климатични
инсталации [...].Това създава значителни проблеми във върховите моменти
на натоварване, с което се увеличава стойността на електрическата
енергия и се нарушава енергийния баланс в тези страни. Стратегиите, 
насочени към подобряване на температурната ефективност на сградите
през летния период следва да бъдат приоритетни. За тази цел, трябва да се
разработват техники за пасивно охлаждане, предимно такива, които
подобряват климатичните условия в помещенията и микроклимата около
сградите.

Чл. 2 (2) “енергийна ефективност на сграда” : количеството енергия реално
потребена или преценена за удовлетворяване на различните нужди, 
свързани със стандартизираното използване на сградата, което може да
включва, освен всичко друго, отопление, подгряване на топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление. Това количество се отразява в един
или няколко числови показателя, които се изчисляват, като се вземе
предвид изолацията, техническите и инсталационни характеристики, 
проектиране и позициониране по отношение на климатични
характеристики, изложение и влияние на съседни сгради, производство на
собствена енергия и други фактори, в това число вътрешни температури, 
които оказват влияние на необходимото количество енергия;
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Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност

Директива 2002/91/ЕО

Въвеждане на по-строги правила през Ноември 2009 г.

- Нови сгради трябва да произвеждат сами голяма част от потребяваната
енергия от ВЕИ след 2020 г.

- Обществени сгради – от 2018 г.

- големи надежди се възлагат на използването на фотоволтаични панели, 
соларни колектори и други децентрализирани ВЕИ решения.

Проблеми

- БГ : висока енергийна интензивност и ниски цени на енергията

- слаба информираност и заинтересованост отн. енергийна ефективност

- банково финансиране
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Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност

Директива 2006/32/ЕО

Чл. 3

(б) „енергийна ефективност”: съотношението между изходното количество
производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество
енергия;

(в) „повишаване на енергийната ефективност”: увеличаване на ефективността
на крайното потребление в резултат на технологични, поведенчески и/или
икономически промени;

(е) „механизми за енергийна ефективност”: общите инструменти, които се
използват от правителствата и правителствените органи за създаване на
спомагателна рамка или стимули за участниците на пазара да предоставят
или купуват енергийни услуги и други мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
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Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност

Директива 2006/32/ЕО

(7) Целта на настоящата Директива е не само да продължи да насърчава
предлагането на енергийни услуги, но също така да стимулира търсенето. 
Така общественият сектор във всяка държава-членка следва да даде добър
пример по отношение на разходите за инвестиции, поддръжка и други
разходи за използващо енергия оборудване, енергийни услуги или други
мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(16) Финансирането на предлагането и осигуряване на разходите от страната
на търсенето играят важна роля при енергийните услуги. Създаването на
фондове за финансирането на програми за енергийна ефективност и
други мерки за повишаване на енергийната ефективност и стимулиране на
развитието на пазара на енергийни услуги може да се окаже подходящо
средство за осигуряването на недискриминационно начално финансиране
за този пазар.
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Общините като пример за използване на ВЕИ и подобряване на ЕЕ

Снимки: Sunset Energietechnik GmbH

Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност



Комбиниране на ВЕИ и ЕЕ

ФВ система + слънчев колектор за топла вода и отопление + мерки за
повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради

Снимки: Sunset Energietechnik GmbH
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Мерки за повишаване на енергийна ефективност

- саниране на покрив и фасада

- подобряване на вътрешна и външна изолация

- подмяна на врати и прозорци

Соларен колектор

- спестява разходи по отопление и използване на топла вода в сградата

- комбинирани системи осигуряват отопление и охлаждане

ФВ система - стабилен паричен поток, който може да послужи за по-бързото
изплащане на мерките по подобряване енергийната ефективност на
сградата

Обществени сгради
ВЕИ и Енергийна ефективност
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