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I. ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

Българският електроенергиен пазар може да бъде описан като пазар в преход с висока 
степен на регулация,  преобладаващ брой държавни фирми и нарастващо присъствие 
на  европейски  и  други  международни  компании  за  комунални  услуги.  По‐подробна 
информация е включена в Приложението. 

Брутното производство на електроенергия през 2010 г. е 46.6 ТВтч, с преобладаващ дял 
на  топлоелектрическите  централи,  работещи  с  лигнитни  въглища  (51%)  и  атомната 
електроцентрала  „Козлодуй”  (АЕЦ)  (34%);  останалото  количество  се  произвежда  от 
водноелектрически  централи  (13%).  Електроенергията,  генерирана  от  възобновяеми 
източници има много малък (но нарастващ) дял (2%). Газовите електроцентрали заемат 
незначително място в електропроизводствения микс на България.  

Общата инсталирана мощност през 2010 г. е около 12 гВт. Почти 70% от тази мощност 
(включително  АЕЦ  „Козлодуй”)  е  собственост  на  Българския  енергиен  холдинг, 
еднолично  акционерно  дружество  със  100%  държавно  участие,  а  около  20%  са 
притежание на големи европейски и американски компании. На графиката по‐долу са 
представени  настоящата  и  очакваната  мощност  и  енергиен  микс.  Мощността  и 
енергийният микс за 2020 г. се базират на прогнози, заложени в Енергийната стратегия 
на България.  

Фигура 1: Мощност и енергиен микс през 2010/2011 г. и 2020 г.2 
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България разполага с достатъчен брой междусистемни връзки със съседните държави 
и  със  своите  огромни  свръх  мощности,  страната  е  електроцентралата  на  региона. 
Нетният  износ  на  електроенергия  през  2010  г.  надхвърля  8  ТВч,  достигайки  20%  от 
нетната  произведена  електроенергия.  Но  претоварването  и  неефективното 
разпределение  на  съществуващите мощности,  както  и  липсата  на  ефективен  план  за 
модернизиране  на междусистемните  връзки,  се  възприемат  като  пречка  от  някои  от 
играчите на пазара. 

 

                                                 

2
  Източник:  Енергийна  стратегия  на  България,  изчисления  на  Регионалния  център  за  изследвания  в  областта  на  енергийната 
политика (REKK). Хидроенергийните мощности включват 864 MW помпено‐акумулиращи обекти.  
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Възможно е до 2015 г. страната да изгуби нетния си износ, тъй като няколко остарели и 
неефективни  топлоелектрически  централи,  използващи  лигнитни  въглища,  трябва  да 
бъдат  изведени  от  експлоатация  заради  изискванията  на  европейското 
законодателство  в  областта  на  опазването  на  околната  среда,  като  това  би могло  да 
превърне България в нетен вносител.3  

 

Енергийната  стратегия  на  България  предвижда  замяна  на  старите  електроцентрали, 
използващи лигнитни въглища,  но не можем да очакваме въвеждане в експлоатация 
на  нови  преди  2015  г.  Страната  е  определила  като  свой  приоритет  изграждането  на 
нова атомна електроцентрала в Белене с цел възвръщане сигурността на доставките и 
елиминиране  на  необходимостта  от  внос  до  2020  г.,  но  не  е  налице  твърд 
политическият  ангажимент  към  проекта.  Като  се  има  предвид  бавния  растеж  на 
вътрешното  потребление  на  електричество  и  производството  на  огромно  количество 
атомна електроенергия, Белене би разчитало изключително на външни пазари,  което 
би довело до огромен износ. Но проектът изостава значително от графика, без наличие 
на твърдо споразумение със стратегически инвеститори и финансови спогодби. 

 

Българският  пазар  за  търговия на  едро  с  електроенергия  се доминира от  регулирани 
цени  и  безкомпромисни  вериги  за  доставка.  Електроцентралите  са  принудени  да 
продават/предлагат на регулирани цени  голям дял  (около 70%)  от производството си 
на  държавната  Национална  електрическа  компания  (НЕК).  НЕК  е  задължена  да 
обслужва  обществените  снабдители,  които  отговарят  за  регулираните  доставки  на 
дребно. На свободния пазар, който има доста ниска ликвидност, могат да се предлагат 
само излишъците от  електроенергия.  В резултат на  тази регулация, НЕК е незаменим 
играч по отношение задоволяване на вътрешното търсене (с почти 90% пазарен дял), а 
освен това контролира и около половината от износа. 

 

Управлението  на  цялата  енергопреносна  система  се  осъществява  от  ЕСО 
(Електроенергиен  системен  оператор)  ЕАД,  дъщерна  фирма  на  Български  енергиен 
холдинг/НЕК4.  Но  електропреносната  инфраструктура  е  собственост  на  НЕК. 
Изискването  за разсредоточаване управлението на енергопреносната  система според 
директива  на  ЕС  все  още  не  е  изпълнено.  В  резултат,  независимостта  и 
безпристрастността  на  Електропреносния  системен  оператор  (ЕпСО)  се  поставя  под 
въпрос  от  няколко  играчи  на  пазара.  Предложения  за  промени  в  Закона  за 
енергетиката,  целящи да  осъществят  разсредоточаването  на  операторите,  са  внесени 
понастоящем в Парламента. Самата работа по отделянето на ЕСО вероятно ще започне 
тази  година.  В  България  има  3  електроразпределителни  системни  оператори  (DSO). 
Всички те се контролират от големи европейски енергийни компании от средата на 1‐
вото десетилетие на новия век.   

                                                 
3
 Извеждането от експлоатация на проблемни от екологична гледна точка ТЕЦ може да бъде осуетено от лирсата на политическа 
воля. 

4
 Българският енергиен холдинг (БЕХ ЕАД) е акционерно дружество със 100% държавно участие. Холдингът включва Мини Марица 
Изток ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, АЕЦ „Козлодуй” ЕАД , НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД и Булгартел ЕАД.  
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II.ПРИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ, СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОЛИТИКА И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Съществуващата политика  

 

 От  2007  г.  насам  производството  на  електроенергия  от  ВЕИ  се 
субсидира чрез системата на преференциални изкупни цени (FIT) 

 През 2010 г. общата инсталирана мощност от ВЕИ е 2650 MW. Основен 
дял  заемат  големи  водноелектрически  централи;  неводните 
възобновяеми източници възлизат на по‐малко от 500 MW, повечето от 
които – вятърни електроцентрали. 

 Режимът  на  преференциални  изкупни  цени  е  доста  привлекателен  за 
инвеститорите;  до  2011  г.  са  направени  само  незначителни  промени  в 
политиката.  Въпреки  че  цените  се  променят  година  за  година  дори  за 
съществуващите  мощности,  наложено  е  ограничение  за  броя  на 
промените за година.    

 Позицията  на  сегашното  правителство  по  отношение  на 
възобновяемите  енергийни  източници,  отчасти  като  реакция  на 
неочаквания  интерес  от  страна  на  инвеститорите  във  вятърна  и 
слънчева  енергия,  е  по‐рестриктивна:    новият  Закон  за  енергия  от 
възобновяеми източници в сила от 2011 г.и неговите поправки въвеждат 
притеснителни  за  инвеститорите  мерки.  Въпреки  че  режимът  на 
преференциални  изкупни  цени  остава  в  сила,  няма  възможност  нови 
проекти да кандидатстват за тази схема, след като България достигне 
определената  от  ЕС  задължителна  цел  за  дела  на  възобновяемите 
енергийни източници.  

 

Инвестиционна подкрепа 

 

 Инвестиционна  подкрепа  се  предоставя  по  линия  на  Структурните 
фондове  на  ЕС  (Фонд  за  развитие  на  селските  райни  и  Оперативна 
програма  „Конкурентноспособност”)  и  кредитната линия    за  енергийна 
ефективност и възобновяеми източници на Европейската банка за  
възстановяване  и  развитие  (ЕБВР).  Предлага  се  също  така  и  по‐
ограничена като размер и продължителност подкрепа  (Норвежки фонд, 
ПРООН).  Инвестициите  се  финансират  главно  или  под  формата  на 
дялово участие или чрез кредит от търговска банка. 
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Цели, възможности и потенциал 

 

 Според Националния план за действие за енергията от възобновяеми 
източници (НПДЕВИ) индикативната цел за дела на енергията от ВЕИ до 
2020 г. е 20.8% (понастоящем този дял е 15%). През 2020 г. по‐голяма част 
от енергията от ВЕИ ще бъде произведена от водни и вятърни централи, 
а останалите количества – от слънчеви инсталации и биомаса. 

 Според направени разчети ветровият потенциал в средносрочен план е 3 
гигавата и стремежът на  правителството е до 2020 г. да достигне около 
1.4 гигавата. Очаква се повече от половината от планираното 
нарастване на мощностите от възобновяеми източници за периода 2010 – 
2020 г. да се дължи на вятърната енергия. Множество ветроенергийни 
проекти, с окончателни или гарантирани предварителни договори, дават 
възможност на тези инвеститори, които предпочитат готови за 
изпълнение проекти с всички необходими разрешителни, включително и с 
окончателен договор за присъединяване към  електроразпределителната 
мрежа.  

 Съществува значителен слънчев енергиен потенциал: очаква се до 2020 г. 
да бъдат изградени нови 300 мегавата слънчеви инсталации. Предложени 
са няколко мащабни фотоволтаични проекти, особено в южната част на 
страната, но очевидно правителството предпочита да насочи 
изграждането на фотоволтаични паркове към индустриалните зони; 
предпочитани са  покривни и фасадни инсталации и по‐малки проекти. 

 България е земеделска страна с голям потенциал за биомаса, но се планира 
ограничен ръст на мощностите за производство на енергия от биомаса – 
около 150 мегавата нови инсталации до 2020 г. Ръстът в топлоенергийния 
сектор е доста по‐отчетлив (около 350 мегавата топлинна мощност). 
Правителството демонстрира явни предпочитания към проекти с 
биомаса и биогаз (увеличени преференциални изкупни цени), но към 
настоящия момент не са осъществени много такива проекти. 

 Огромният водноенергиен потенциал на България се оползотворява в 
голям степен. Като се вземе предвид неотложната нужда за 
модернизиране на функциониращите водноелектрически централи, не е 
реалистично да се очаква значителен ръст на мощностите. В НПДЕВИ е 
заложено изграждането на неголеми 300‐мегаватови мощности в периода 
2010 – 2020 г. Прилаганата в България тарифа на изкупните цени за малки 
хидроинсталации (с мощност под 5 мегавата) е силно преференциална. 
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II.1. Описание на системата за преференциални изкупни цени в България 

Преди  приемането  на  новия  Закон  за  енергия  от  възобновяеми  източници  през  м. 
април  2011  г.,  тяхното  използване  се  стимулира  чрез  задължително  изкупуване  на 
електроенергия,  произведена  от  ВЕИ  на  преференциални  цени,  приоритетно 
присъединяване  към  електропреносната  система  на  инсталации,  произвеждащи 
електроенергия  от  ВИ,  дългосрочни  договори  за  изкупуване  и  ограничена  годишна 
корекция  на  преференциалната  тарифа.  Привлекателната  регулаторна  рамка  и 
изгодните  изкупни  цени  предизвикват  сериозен  интерес  от  страна  на  инвеститорите 
във  вятърна  енергия:  в  рамките  на  5  г.  към  енергийната  система  се  включват  465 
мегавата  мощности,  а  до  2010  г.  предложеният  инвестиционен  капацитет  достига 
общата инсталирана мощност на България.  

Регулацията  въз  основа  на  приетия  през 2007  г.  Закон  за  възобновяемите  енергийни 
източници  създава  привлекателна  рамка  за  инвеститорите.  До  2011  г.  основните 
стълбове на тази регулация бяха: 

 

Фигура 2: Инсталирани мощности за производство на електроенергия от ВЕИ в периода 
2005 – 2020 г., в мегавати5  
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5
  Източник:  Министерство  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма  (МИЕТ)  и  Националния  план  за  действие  за  енергията  от 
възобновяеми източници (НПДЕВИ), 2011 г. 
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Фигура 3: Брутно количество електроенергия от ВЕИ в периода 2005 – 2020 г., в гГвч6 
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 Атрактивни тарифи: тарифите за изкупуване на електроенергия от възобновяеми 
източници се определяха годишно от Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) съобразно добре разработена ценова формула, 
определена от закона, с ограничение върху годишната корекция на 
преференциалните цени. Но тази рамка не беше в подкрепа на търговско 
финансиране, тъй като фиксираната годишна тарифа беше ориентирана към 
вече съществуващи производствени мощности. 

 Задължително изкупуване: общественият доставчик (НЕК) и обществените 
снабдители бяха задължени да подпишат 12‐годишни договори с 
производители на електроенергия от възобновяеми източници (по‐късно този 
период беше удължен на 25 години за слънчевите инсталации, 15 години за 
вятърните енергийни обекти и 20 за други възобновяеми източници). 

 Свързване към мрежата: проекти под 5 мегавата инсталирана мощност подаваха 
заявление за присъединяване до електроразпределителната мрежа; при обекти 
над 5 мегавата – договорната страна е електропреносния системен оператор 
(ЕпСО). 

 Приоритетно присъединяване: компаниите от енергийната система бяха 
задължени да осъществят свързването към мрежата до заявената от 
производителя  дата за въвеждане на енергийния обект в експлоатация и да 

                                                 
6 МИЕТ и Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 
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предвидят средства в годишните си инвестиционни планове за развитие на 
мрежите, свързани с ВЕИ. Проблемът обаче беше, че не съществуваха разумни 
регулаторни санкции, в случай че енергоразпределителният (ЕрСО)/ 
електропреносният системен оператор (ЕпСО) не изпълни задълженията си. 

Недостатъчният  капацитет  на  преносната  мрежа  и  неочаквано  големият  обем  на 
планирани  инвестиции  във  ВЕИ  –  което  би  застрашило  стабилността  на  мрежата  от 
техническа  гледна  точка  при  едновременното  присъединяване  на  всички  обекти  – 
промени  политическата  нагласа  на  правителството  към  „скъпите”  възобновяеми 
енергийни  източници.  През  м.  април  2011  г.  беше  приет  нов  закон  за  енергията  от 
възобновяеми енергийни източници.   

В него правителството налага ограничение относно насърчаване използването на ВЕИ: 
когато  бъде  постигната  задължителната  цел,  не  се  приемат  повече  заявления  за 
проекти,  които  да  ползват  преференциалните  цени  и  задължителното  изкупуване. 
Задължителното  изкупуване    на  енергия  от  възобновяеми  източници  и 
преференциалните цени се запазват, но: 

 Бяха съкратени сроковете, в които са достъпни тези преференции – на 20 години 
за  електроенергия,  произведена  от  слънчеви  инсталации,  вместо  25  и  на  12 
години за обекти, ползващи вятърна енергия вместо 15. 

 Беше  премахнато  ограничението  върху  годишната  корекция  на 
преференциалните тарифи за изкупуване. В същото време, при фиксирана цена 
(индексирана  в  случаите  на    производство  на  енергия  от  биомаса)  сега  всеки 
проект  има  ясна  представа  за  тарифите  през  целия  период,  за  който  важат 
преференциите.     

 При дългосрочни договори размерът на преференциалните цени ще се фиксира 
при  въвеждане  на  обекта  в  експлоатация  вместо  при  подписване  на 
предварителния  договор  за  присъединяване,  както  беше  преди.  Възможно  е 
регулаторът да определи редовна, годишна корекция на цената, но не и такава с 
фиксирана горна граница. Присъединяването към мрежата е също необходимо 
условие  за  стартиране  на  проекта.  Това  представлява  допълнителен  риск  за 
неговото  забавяне.  Поради  това  изчисленията  на  приходите  и  времето  за 
възвръщаемост  не  могат  да  бъдат  направени  преди  изграждането  на  обекта, 
което е допълнителен финансов риск за проекта.  

 Беше въведена годишна квота с цел разрешаване на проблема с капацитета на 
вече остарялата мрежа, но размерът на тази квота и процеса на разпределяне са 
неясни.  Електропреносният  системен оператор  публикува информация  за  своя 
10‐годишен план за развитие на електропреносната мрежа, което дава известна 
яснота относно размера на квотата. 

В  обобщение,  вероятно  растежът  на  сектора  на  ВЕИ  в  България  ще  се  забави  в 
краткосрочен план в сравнение с последните няколко години. 
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Съществуващата система на преференциални изкупни цени 

Преференциалните  изкупни  цени  се  прилагат  за  всички  възобновяеми  източници  с 
изключение  на  големи  водноелектрически  централи  (>10  мегавата). 
Преференциалната  тарифа  се  определя  от  регулатора  веднъж  годишно,  както  е 
описано  в  следващия  раздел.  Цените  са  диференцирани  според  обема  и  вида 
технология  за  възобновяема  енергия  (за  подробности  виж  следващата  глава). 
Прилаганият преди таван върху годишната корекция на преференциалните цени беше 
премахнат. От друга  страна,  сегашната фиксирана  тарифа  (индексирана в  случаите на 
използване  на  биомаса)  дава  възможност  за  прогнозируемост  през  целия  период  на 
нейното прилагане. Други ограничения обаче, намаляват още повече предвидимостта 
по отношение възвръщаемостта на инвестициите:  

 При  дългосрочните  договори  като  преференциална  изкупна  цена  се  определя 
действащата  към  момента  на  въвеждане  на  обекта  в  експлоатация;  при 
започване на неговото изграждане тарифата не е известна; 

 Дългосрочните  договори  изтичат  до  2027  г.  за  обекти,  произвеждащи 
електроенергия от  вятърна енергия и до 2035  г.  за  слънчеви инсталации.  Това 
означава, че за обекти, въведени в експлоатация след 31 декември 2015 г. няма 
да има възможност за дългосрочни договори в пълен обем.   

През 2012 г. новият закон въведе квотна система за присъединяване към енергийната 
мрежа  на  нови  обекти,  произвеждащи  електроенергия  от  възобновяеми  източници. 
Преди  нямаше  наложено  ограничение  за  броя  на  обектите,  които  могат  да  бъдат 
свързани  към  системата.  Регулаторът  определя  квотите  по  региони  и  по  нива  на 
напрежение  въз  основа  на  едногодишни  разчети  на  мощностите.  Те  могат  да  бъдат 
предоставяни  на  производители  на  електроенергия  от  възобновяеми  източници. 
Квотата  се  определя  въз  основа  на  плановете  на  електроразпределителните  и  
електропреносните  системни оператори  за развитие на мощностите,  които  те  смятат, 
че  могат  да  бъдат  осигурени  за  присъединяване.  При  определяне  на  квотите, 
регулаторът  преценява  дали  броят  им  отговаря  на  целите  на  НПДЕВИ.  За  първи  път 
тази система беше въведена в средата на 2012 г.     

Новият  закон  насърчава  използването  на  възобновяеми  енергийни  източници  чрез 
гарантиран  достъп  до  електроенергийната  мрежа,  преференциално  захранване  на 
системата  с  електричество  от  възобновяеми  източници  и  осигурено  изграждане  на 
необходимата инфраструктура. Последните две се обсъждат от инвеститорите, тъй като 
прозиводството от вятърни турбини често беше съкращавано от ЕпСО (с 20‐50%) преди 
голям  проект  за  подмяна  на  високоволтов  електропровод.  За  2013  г.  бяха  обявени 
съществени допълнителни инвестиции в електропреносната мрежа.  

Новият  закон  за  енергия  от  възобновяеми  енергийни  източници  запазва 
преференциалното  присъединяване  към  мрежата  на  обекти,  произвеждащи 
електроенергия  от  такива  източници.  Но  поради  неочаквания  брой  предложени 
проекти,  като нов  елемент  в  процедурата по  кандидатстване  за  присъединяване  към 
енергийната  мрежа  е  въведено  изискване  за  банкова  гаранция  с  цел  да  се  отсеят 
спекулативни  или  не  толкова  сериозни  проекти.  Процесът  по  лицензиране  на 
присъединяването и ролята на гаранцията са описани по‐долу:  
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Като първа стъпка производителят подава заявление до ЕСО. Според новото изискване 
на процедурата, необходимо е да се депозира банкова гаранция на стойност 5000 лв. 
на  мегават  заявена  мощност  за  присъединяване.  Сумата  се  депозира  в  полза  на 
съответния  мрежов  оператор.  ЕСО  разпределя  мощностите  по  реда  на  подадените 
заявления (като се произнася с мотивирано становище за допустимост на заявлението 
в рамките на 14 дни).  

В  случай  че  проектът  е  одобрен,  банковата  гаранция  става  част  от  таксата  за 
присъединяване  под  формата  на  авансово  плащане  към  мрежовия  оператор  след 
подписване  на  предварителния  договор:  50 000  лв.  за  всеки  мегават  инсталирана 
мощност на бъдещия енергиен обект, когато инсталираната мощност е по‐голяма от 5 
мегавата  и  25 000  лв.  за  всеки  мегават  инсталирана  мощност,  когато  обектът  е  до  5 
мегавата включително. Предварителният договор е с валидност до 1 година. Договорът 
за  присъединяване  към  енергийната  мрежа  може  да  бъде  с  максимален  срок  до  2 
години.  Тези  срокове  са  определени  с  цел  да  се  гарантира  реализиране  на 
инвестициите в срок. 

II.2. Структура на преференциалните изкупни цени 

Системата  на  преференциални  изкупни  цени,  която  се  прилага  в  България  е  доста 
сложна – с 30 различни ценови категории за различните видове ВЕИ (виж таблица 7 в 
Приложението).  Обикновено  цените  и  видовете  ВЕИ  се  разграничават  по  вид 
технология и обем. 

До 2011 г. ДКЕВР определяше преференциалните изкупни цени ежегодно (в срок до 1 
юни  всяка  година)  въз  основа  на  ценова  формула,  включваща  два  елемента –  базов 
компонент  и  добавка.  Базовият  компонент  беше  в  размер  на  80%  от  средната 
продажна цена за предходната календарна година на крайните снабдители. Добавката 
(или премия за възобновяеми източници) зависеше от вида на енергийния източник и 
се  определяше  от  ДКЕВР  на  базата  на  различни  фактори  като  разходи  и 
възвръщаемост,  включително  инвестиционни  разходи,  среден  годишен  обем  на 
производство, полезен живот на активите и стандартна норма на възвръщаемост. 

До м. юни 2011 г. максималното намаление на добавката можеше да бъде 5% спрямо 
размера й от предходната  година.  Тази разпоредба направи преференциалните цени 
доста прогнозируеми. Следва обобщение на основните промени в тарифите, на които 
бяха свидетели инвеститорите в енергия от възобновяеми източници през последните 
4 години (от 2007 г. насам): 

– 1  април  2008  г.  –  увеличение  на  преференциалните  цени  с  6‐17%  (за 
ветроенергийни  и  малки  водноелектрически  обекти)  или  без  промяна 
(фотоволтаични обекти и работещи с биомаса). Намаление на основната цена, 
тъй като в свой подзаконов акт ДКЕВР интерпретира принципа за 80‐те процента 
(заменили предишните 70%) като 80% от регулираната цена за домакинствата и 
малкия  бизнес.  Но  увеличението  на  размера  на  добавката  допълни  или 
обезмисли това. 

– 1 април 2009 г. ‐ увеличение на преференциалните цени с 1‐8% (увеличение на 
базовия  компонент  с  18%,  намаление  на  добавката  с 4‐5%).  Задоволството  на 
инвеститорите от умереното увеличение на изкупните цени беше подсилено от 
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удължаване  срока  на  прилагане  на  преференциалните  тарифи  на  15‐25  г.  За 
първи път беше въведена схемата на изкупните цени за енергия, произведена от 
биогаз.  

– 1  април  2010  г.  –  промените  в  тарифите  варираха  от  5.5%‐но  увеличение  до 
3.5%‐но  намаление.  Новите  тарифи  бяха  на  най‐ниското  позволено  от  закона 
ниво. За да компенсира покачването на основните цени, ДКЕВР просто реши да 
наложи 5% намаление на добавката за всички видове ВЕИ. 

– 1  април  2011  г.  –  умерено  намаление  на  тарифите  при  ветроенергийните  и 
слънчеви  инсталации;  значително  увеличение  на  цените  при  енергията  от 
биогаз и биомаса. Въвеждането на няколко подвида енергия от слънце, вода и 
биомаса доведе до голямо нарастване броя на различните тарифи. 

След приемането на новия закон през 2011 г., схемата от базов елемент и премия вече 
не се прилага. Сега ДКЕВР изчислява преференциалната тарифа директно на базата на 
заложена  възвръщаемост  на  инвестицията,  като  взима  предвид  средни  капиталови 
разходи, текущи разходи и енергиен ресурс. 

– През м. юни ДКЕВР обяви драстично намаление на преференциалните цени за 
енергия от фотоволтаични инсталации, което доведе до намаление на цените от 
20‐30%.  Това  се  оказа  в  съзвучие  със  спада  на  цените  на  фотоволтаичните 
модули.  

II.3. Годишен бюджет в подкрепа на енергията, произведена от ВЕИ  

Бюджетът в подкрепа на системата за преференциални изкупни цени се финансира от 
„компонента зелена енергия” в крайната цена за потребителите. През 2010 г. размерът 
на  този  компонент  възлизаше  на  около  2‐3%  от  средната  крайна  цена.  Но  той  се 
увеличава  интензивно  в  съзвучие  с  производството  на  енергия  от  възобновяеми 
източници. През 2011 г. беше може би около 4‐5% от средната цена за потребителите, с 
подкрепа за преференциалната тарифа от общо около 50 млн. евро. Общият обем на 
произведената  енергия  от  възобновяеми  източници  и  съпътстващия  бюджет  не 
представляват  огромна  сума.  Като  се  има  предвид,  че  цената  на  електроенергията, 
заплащана от потребителите в България е най‐ниска в ЕС  (50‐60%  от  средната цена в 
ЕС), това е все още деликатен политически въпрос. 

II.4. Потенциал за производство на електроенергия от ВЕИ 

Бъдещите  възможности  за  развитие  производството  на  енергия/електричество  от 
възобновяеми  източници  често  се  описват,  използвайки  различни  концепции  за 
„потенциал”  от  рода  на  теоретичен,  технологичен,  постижим  и/или  икономически. 
Поради  тази  причина  е  трудно  да  се  направят  потенциални  разчети  на  национално 
ниво,  които  да  са  а)  съпоставими  между  отделните  държави  и  б)  да  представляват 
ефективно ограничение в обозрим срок до 2020  г.  Ето  защо използваме    заместващи 
данни, съобразно съответната технология: при фотоволтаичните и вятърни инсталации 
–  информация  за  природните  условия  (в  Приложението  са  представени    карти  на 
скоростта на вятъра и слънчевата радиация в Европа и България), за други технологии 
(биомаса,  геотермални  и  хидроенергийни  източници)  предлагаме  разчети  (когато  са 
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налични)  от  официални  правителствени  документи  (НПДЕВИ,  стратегии  и  т.н.), 
включително техните основни заключения (когато са представени).7 

В  България  съществуват  необходимите  предпоставки  за  развитие  на  прозводство  от 
вятърна енергия. Наличните данни за вятърния потенциал показват, че Черноморското 
крайбрежие  и  районите  с  надморска  височина  над  1000  м.  са  най‐подходящи  за 
развитие на вятърна енергетика. Според местни специалисти в тази област, данните за 
ветроенергийния потенциал на България са все още недостатъчни. Това представлява 
сериозна  пречка  за  оценка  на  най‐подходящите  области  и  оттам  на  потенциалното 
влияние на бъдещи проекти за развитие на вятърната енергетика в страната. Общите 
данни  дават  първична  информация  за  потенциала  на  различни  местности.  Въпреки 
това,  инвеститорите  трябва  да  направят  свои  измервания,  за  да  преценят 
действителния  потенциал  за  ветроенергиен  парк.  Средносрочният  (технически) 
потенциал  е  оценен  на  около  3  гигавата8,  а  правителството  се  стреми  да  достигне 
около 1.4 гигавата до 2020 г.  

България  разполага  със  сравнително  привлекателен  слънчев  ресурс  –  средната 
годишна радиация е над 1500 кВч/м2, като областите с най‐голям ресурс (разположени 
в южната част на страната) могат да се сравнят с условията в Северна Испания. Очаква 
се  техническият  слънчев  потенциал  да  бъде  около  3  гигавата,  но  в  края  на  2010  г. 
инсталираната мощност беше само 21 мегавата. 

Понастоящем  делът  на  хидроенергията  в  производството  на  електроенергия  от 
възобновяеми  източници  е  почти  90%,  като  основното  количество  се  произвежда  от 
големи водноелектрически централи. Техническият воден потенциал е огромен (6‐7000 
мегавата),  въпреки че  той е почти напълно усвоен. Очаква се,  че през идните  години 
акцентът да бъде повече върху малките ВЕЦ. Страната има 250 мегавата инсталирана 
мощност от малки водноелектрически централи.    

България  е  земеделска  страна  –  около  90%  от  нейната  територия  е  заета  от 
обработваеми площи (60% земеделски земи и 30% гори). Потенциалът за производство 
на енергия от биомаса е огромен: може да надхвърли хидроенергийния. Понастоящем 
биомасата  заема  дял  от  3.6%  от  консумацията  на  първична  енергия  (основно  за 
отопление), но неизползваните количества биомаса биха били достатъчни да покрият 
около  9%  от  крайното  енергийно  потребление.  Техническият  потенциал  за 
производство  на  електроенергия  (който  би  представлявал  само  30%  от  общата 
употреба  на  биомаса)  се  оценява  на  3‐4  гигавата.  Но  съществуващите  мощности, 
работещи с биомаса са много малки. 

България  разполага  със  значителен  резерв  от  геотермална  енергия,  въпреки  че  се 
използва  предимно  за  отопление  и  парници.  Този  ресурс  не  се  счита  за  достатъчно 
богат,  за  да  се  използва  за  производство  на  електроенергия  с  търговска  цел,  с 
максимален потенциал само 200 мегавата. 

                                                 
7
  НПДЕВИ  привлече  сериозни  критики  от  сектора  на  ВЕИ,  тъй  като  прогнозираните  инсталирани  мощности  за  различните 
технологии бях зле обосновани. 

8
 Източник: ЕБВР:Профил на страната, България 2010 
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II.5. Цели на производството на електроенергия от ВЕИ 

Националната индикативна цел за потребление на електрическа енергия, произведена 
от  възобновяеми  източници  е  20.8%  от  брутното  потребление  на  електроенергия  до 
2020 г. Като се има предвид настоящия дял на възобновяеми източници, за постигането 
на тази цел ще са необходими около 2000 мегавата допълнителни мощности. Според 
НПДЕВИ  над  половината  от  необходимата  енергия  ще  бъде  произведена  от  нови 
вятърни  електроцентрали,  а  останалото  количество  от  инсталации,  използващи 
биомаса, слънчева и  водна енергия. Наскоро набелязаните мерки относно политиката 
за  ВЕИ  са  като  че  ли  ефективен  инструмент  за  ограничаване  на  по‐нататъшното 
развитие над това ниво. 

България  разполага  със  значителни  хидроенергийни  мощности,  покриващи  8‐13%  от 
брутното потребление на електроенергия в зависимост от хидроложките условия  (без 
ПАВЕЦ). По данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма общият 
обем  произведена  енергия  от  ВЕИ  възлиза  на  15%  от  брутното  потребление  на 
електрическа  енергия  през  2010  г.,  надвишавайки  индикативната  цел  от  11%.  Това 
впечатляващо  изпълнение  на  заложената  цел  отразява  изключително  големия  обем 
произведена електроенергия от  хидроенергийни източници – може да  се приеме,  че 
близо  90%  от  общия  обем  енергия  от  възобновяеми  източници  се  пада  на 
водноелектрическите централи. 

Ветроенергийните  централи  трябва  да  заемат  дял  от  около  60%  от  предвидените 
допълнителни мощности (около 1000 мегавата); делът на вятърната енергия е още по‐
съществен  по  отношение  на  произведената  електроенергия.  Увеличеното 
производство на вятърна електроенергия ще доведе до допълнителни 80‐90%  зелена 
енергия.  Очакванията,  заложени  в  НПДЕВИ  са  за  доста  бърз  темп  на  развитие  на 
ветроенергийния  сектор  в  следващите  пет  години:  над  80%  от  необходимите 
допълнителни вятърни мощности (и 90% от общата цел за производство на енергия от 
ВЕИ) ще бъдат постигнати до 2015 г. Тъй като голям брой ветроенергийни проекти вече 
са в процес на подготовка (сключени са предварителни договори за присъединяване на 
около  3000  мегавата  мощности),  възможностите  за  допълнителни  инвестиции 
изглеждат много ограничени.  

Сегашните разпоредби дават силна подкрепа на енергията от биомаса с изключително 
щедри  тарифи.  С  оглед  на  богатия  потенциал  и  силното  земеделско  лоби,  по‐
нататъшното  развитие  на  производството  на  енергия  от  твърда  биомаса  и  биогаз 
изглежда твърде вероятно. Но индикативните цели определени от НПДЕВИ за биомаса 
са  доста  консервативни  –  предвиждат  се  малко  над  150  мегавата  допълнителни 
мощности за производство на електроенергия (но се очаква централите на биомаса да 
работят с много по‐голяма степен на оползотворяване на мощностите отколкото всеки 
друг вид инсталация, работеща с възобновяеми източници). Още повече че в НПДЕВИ 
се  предвиждат  около  300  мегавата  допълнителни  мощности  на  биомаса  в 
отоплителния  сектор.  Като  се  има  предвид  огромното  приложение  на  биомасата  за 
отоплителни  нужди  и  очакваната  промяна  в  използваното  гориво  в  централната 
отоплителна  система  (сега  се  ползват  основно  въглища  и  газ),  допълнителните 
мощности може да достигнат доста над 500 мегавата. 
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Очаква  се  слънчевите  инсталации  да  добавят  около  300  мегавата  допълнителни 
мощности  до  2020  г.,  като  повечето  то  тях  бъдат  въведени  в  експлоатация  през 
следващите 4 години. Наблюдавайки през последните години процесите в политиката 
в  България  по  отношение  на  възобновяемите  енергийни  източници,  правителството 
явно  предпочита  да  насочи  развитието  от  фотоволтаични  паркове  към  по‐малки 
проекти,  от  земеделски  към  индустриални  райони  и  от  наземни  към  покривни  и 
фасадни  инсталации.  Въпреки  това  в  процес  на  подготовка  са  големи  проекти  дори 
след  влошените  условия,  с  планирани  инсталирани  мощности  от  общо  около  130 
мегавата. 

Водноенергийните  източници  са  широко  използвани  за  производство  на 
електроенергия,  което  ограничава  възможностите  на  инвеститорите  за  по‐нататъшно 
развитие. Има планове за изграждане на няколко големи водноелектрически централи 
с  обща  мощност  до  900  мегавата  (повечето  от  тях  на  р.  Дунав).  Но  предвидените  в 
НПДЕВИ  допълнителни  мощности  от  180  мегавата,  които  да  бъдат  изградени  през 
следващите  10  години,  изглеждат  доста  по‐реалистични.  Преференциалните  тарифи 
очевидно стимулират малките водноелектрически централи, но за периода 2010‐2020 
г. е предвидено скромно развитие на мощностите – допълнителни 80 мегавата.  

II.6. Финансиране на инвестициионни проекти по ВЕИ  

Инвестициите във ВЕИ в България включват: 

 Финансиране на проекти от ЕБВР (напр. синдикиран заем от 60 млн. евро, 
отпуснат на ветроенергиен парк Суворово с мощност 60 мегавата, 90 млн. евро 
дългосрочно дългово финансиране на вятърен парк Св. Никола с мощност 156 
мегавата); 

 Търговски банки – български клонове на европейски банки – също участват във 
финансиране (напр. ветроенергиен парк Кардам, 12.6 мегавата); 

 Съгласно механизъм „Съвместно изпълнение” по Протокола от Киото беше 
финансиран вятърен парк с мощност 35 мегавата чрез въглеродни кредити, 
продадени на Японския въглероден фонд. 

Инвестиционна подкрепа се предлага най‐вече от изброените източници: 

 Структурни фондове на ЕС (Фонд за развитие на селските райони, по оперативна 
програма „Конкурентноспособност” ‐ за периода 2007 – 2013 г. са заделени 
около 70 млн. евро за малки проекти за енергия от ВЕИ, без присъединяване 
към мрежата); 

 Кредитната линия на ЕБВР за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници предлага заеми до 2.5 млн. евро за ВЕИ проекти: като 15‐20% от 
размера на кредита, но не повече от 500 000 евро, представлява безвъзмедна 
помощ. 

  Съществува също и Норвежка програма за сътрудничество за икономически 
растеж и устойчиво развитие, управлявана от Иновация Норвегия; 
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 Беше обявен Зелен инвестиционен фонд, който продава Предписани емисионни 
инвестиции (AAUs) (въглеродни кредити „горещ въздух”) и ще бъде „приютен” 
от организацията EkoFund. 

Най‐мащабният ВЕИ проект в България, който се очаква да бъде завършен през 2012 г., 
е изграждането на хидровъзел „Цанков камък” (80 мегавата), на обща стойност над 500 
млн.  евро,  финансиран  предимно  с  търговски  кредити  от  австрийски  банки.  Всички 
останали  големи  проекти  са  ветроенергийни  паркове,  повечето  от  тях  изградени  от 
различни  частни  европейски  инвеститори  или  смесени  дружества  с  преобладаващо 
чужд  капитал.  Няма  пряка  държавна  инвестиция  във  ВЕИ  проекти.  Инвест  България 
връчваше сертификати за „Инвеститор клас А” за направени инвестиции над определен 
размер, което помагаше на инвеститорите в административните процедури. 

III.ПРЕЧКИ 

Несигурност по отношение на регулаторната рамка 

 Основната  пречка  пред  инвестициите  във  възобновяеми  енергийни 
източници  е  непоследователност  в  политиката  за  подкрепа.  Новата  ВЕИ 
политика ограничава инвестициите до нивото, което позволява изпълнение 
на задължителната цел, определена от Европейския съюз. 

Присъединяване към енергийната мрежа 

 В момента  електропреносната  система  има  недостиг  на  капацитет.  Това 
изправя пред най‐сериозни предизвикателства ветроенергийните проекти в 
североизточната  част  на  страната,  където  има  изобилие  на  вятърна 
енергия. 

 ЕпСО има стимул да инвестира: авансовите плащания за мрежова мощност 
дават на НЕК и ЕрСО значителен свободен работен капитал и възможност за 
съвместни  действия.  Но  стимулите  за  спазване  на  изискванията  не  са 
достатъчно  въздействащи:  санкциите  за  изоставане  в  сроковете  за 
изграждане не са сериозни. 

 Беше въведена квотна система за разпределяне на ограничените мощности 
за  присъединяване  между  обектите  за  производство  на  енергия  от 
възобновяеми  източници.  Методологията  е  в  процес  на  обсъждане;  на 
проектно ниво започва да се оформя официален график.  

Лицензиране  

 Лицензирането  винаги  е труден  процес.  В  България  се  изискват  голям  брой 
разрешителни,  необходимо  е  взаимодействие  с  многобройни 
административни  органи.  Въпреки  тези  трудности  процедурата  по 
лицензиране  е  канализирана  и  не  отнема  повече  време  в  сравнение  с  други 
европейски страни. 

Други пречки 

 Друга  спънка  е  ограничението  за  използване  на  земя  за  производство  на 
енергия  от  възобновяеми  източници.  България  е  държава  със  силна 
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земеделска позиция. С цел запазване на най‐плодородната земя за земеделие 
беше въведена забрана за смяна на предназначението на най‐продуктивните 
земеделски площи с цел изграждане на фотоволтаични паркове.  

 България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици. Един 
от  най‐големите  прелетни  пътища  на  птици  в  Европа  (с  ширина  100  км.) 
преминава  през  източната  част  на  страната,  където  са  концентрирани  и 
най‐богатите  вятърно‐енергийни  ресурси.  Екологичните  притеснения 
започват да намират отражение и в по‐стриктен режим на лицензиране на 
вятърни турбини,  особено  за проекти,  които  застрашават миграцията на 
птиците  и  прилепите  в  североизточната  част  на  страната;  тези 
притеснения  биха могли  да  попречат  и  на  проекти,  планирани  в  защитени 
територии и зони, включени в НАТУРА 2000. 

 

III.1. Лицензиране 

Лицензирането винаги е труден процес. Основните трудности пред инвеститорите във 
възобновяеми  енергийни  източници  са  големият  брой  необходими  разрешителни  и 
многобройните  административни  органи,  с  които  трябва  да  контактуват.  Ако 
пресметнем  колко  общо  са  изискваните  разрешителни,  може  да  се  окаже,  че 
инвеститорите  трябва  да  представят  около  30  различни  документа.  Набавянето  на 
разрешително за строеж е добър пример: според индекса за инвестиционни реформи 
на Световната банка,  за да  се  получи документа  се извършват  средно 24  процедури. 
Продължителността  на  процедурата  за  издаване  на  разрешително  може  да  не  се 
различава от средната за Европа, но има данни, че сроковете не се спазват стриктно от 
съответните  органи.  Разбира  се,  някои  особености  на  българските  разпоредби  (напр. 
въвеждането на дадена сграда в експлоатация изисква специално разрешение,  което 
обикновено  предизвиква  недоразумение  за  предприемачите)  могат  да  доведат  до 
допълнително  изоставане.  Друга  административна  пречка  е  свързана  с  малките 
проекти,  които  не  се  ползват  от  опростена  процедура  и  това  води  до  прекомерни 
административни разходи. 

В  резултат много  инвеститори  предпочитат  да  се  включат  в  проект,  за  който  вече  са 
осигурени всички необходими разрешителни. 

Таблица 1: Основни срокове и лицензиращи органи9 

Административна 
процедура 

Отговорен орган  Срок 

Промяна на 
предназначението на 
земеделска земя 

Министерство на земеделието и храните  от 6 м. до 1 г. 

Виза за проектиране  Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, общините 

под един месец 

                                                 
9
 Източник: Ecorys: несвързани с разходи пречки пред възобновяемите енергийни източници, Национално проучване на България, 
2010 г. 
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Разрешително за строеж  Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството,  Дирекция  за 
национален  и  строителен  контрол, 
общините 

под един месец 

Оценка на въздействието 
върху околната среда 

Министерство на околната среда и водите, 
Регионална  инспекция  по  околна  среда  и 
водите 

Най‐малко 3 
месеца 

Оценка  за  съвместимост 
с НАТУРА 2000 

Регионална  инспекция  по  околна  среда  и 
водите 

Най‐малко 2 
месеца 

Разрешение  за 
използване на вода 

Басейнова дирекция  Около 1 месец 

Становище на 
Министерство на 
здравеопазването 

Министерство на здравеопазването, 
Регионална инспекция за опазване и 
контрол на общественото здраве 

Около 1 месец 

Траверс на частни имоти  Общините  Най‐малко 1 
месец 

Разрешение/лицензия  за 
осъществяване  на 
дейност 

Държавна  комисия  за  енергийно  и  водно 
регулиране 

3 месеца 

Присъединяване  към 
мрежата 

Енергоразпределителни дружества  3 месеца 

 

III.2. Присъединяване към енергийната мрежа 

Ограниченият  капацитет  на  енергопреносната  система  в  България  –  особено  на 
североизток, където са повечето от ветроенергийните проекти – се превърна в една от 
основните  пречки  пред  бъдещи  инвестиции  във  ВЕИ.  В  последните  години  няколко 
мащабни  проекта  подадоха  заявления  и  поради  задължението  на 
енергоразпределителните  фирми  за  приоритетно  присъединяване,  наложено  от 
предишните разпоредби, бяха сключени предварителни договори за присъединяване.  
Заявените  за  свързване  мощности  и  получили  предварителен  договор  далеч 
надхвърляха предполагаемия капацитет на електроенергийната мрежа. Според много 
източници  част  от  тези  проекти  бяха  спекулативни,  като  целта  им  беше  само  да 
блокират  съответния  обем  мощности  и  в  последствие  да  препродадат  правото  за 
присъединяване  на  реалните  инвеститори.  Всъщност  огромният  брой  предварителни 
договори, който реално не ангажира инвеститора, представлява бреме за ЕпСО, който 
по закон е задължен да развие електроенергийната мрежа съобразно нуждите на ВЕИ. 

За  да  се  справи  с  този  проблем  новият  закон  въведе  задължение  за  внасяне  на 
гаранция,  за  да  се  увери  в  сериозността  на  проекта.  При  кандидатстване  за 
предварителен  договор  инвеститорите  трябва  да  представят  банкова  гаранция  в 
размер  на  €25 000/мегават.  Въвеждането  на  това  условие,  обаче,  не  постигна  успех: 
според  неотдавнашни  данни  на  Министерството  на  енергетиката,  обявени  от 
Българската  ветроенергийна  асоциация    (БГВЕА)10,  от  края  на 2011  г.  ветроенергийни 

                                                 
10
 брой 234  на PLATTS от 24 февруари 2012 г., Енергетиката в Източна Европа 
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проекти  за  около  650  мегавата  мощности  имат  окончателни  договори  за 
присъединяване  към  електроенергийната  мрежа,  а  1710  мегавата  мощности  имат 
гарантирани  предварителни  договори.  Ветроенергийни  обекти  с  около  600  мегавата 
мощности вече са включени в мрежата. Общият сбор е 2960 мегавата, докато целта на 
правителството е 1440 мегавата до 2020 г. 

Според българския ЕпСО от  техническа  гледна точка този обем вятърни мощности би 
могъл да застраши стабилността на електроенергийната мрежа. От системния оператор 
твърдят, че мрежата не може да поеме повече от 1800 мегавата (тази стойност също се 
дискутира от участници на пазара). Остава да бъде приложен технически филтър: до 3 
май 2012  г. предварителните договори трябва да станат окончателни,  което означава 
преминаване  през  щателна  техническа  проверка,  извършена  от  НЕК  или  съответния 
ЕрСО.  В  средата  на м. май ще  стане  ясно  колко  ефективни  в  действителност  са  били 
тези филтри.  

Парламентът обсъжда как да бъдат разпределяни мощностите. Според предложение, 
направено  неотдавна,  от  регулатора  се  очаква  да  представи  административен  (и 
непрозрачен)  график  (след  консултации  с  мрежовите  оператори).  Проектите,  които 
вече  имат  предварителен  договор могат  да  решат  дали  са  съгласни  или  се  отказват. 
Дори  да  може  да  бъде  постигнато  по‐прозрачно  и  предвидимо  разпределение, 
позицията на правителството е ясна: то иска да намали интереса към инвестиране във 
ветроенергийни проекти.  

Дори  инвеститорите  решат  да  приемат  графика,  няма  гаранция,  че 
електроразпределителното дружество наистина ще присъедини обекта в  срок. Такива 
огромни  закъснения  не  са  рядкост.11  Така  че  според  приетата  нова  разпоредба, 
преференциалната  изкупна  цена  ще  бъде  определена  до  въвеждането  на  обекта  в 
експлоатация,  а  редовната  корекция  на  цените  най‐вероятно  ще  намали 
преференциалната  тарифа  (стремейки  се да  бъде  в  крак  с  технологичното  развитие), 
всяко  забавяне  може  да    бъде  предизвикателство  за  възвръщаемостта  на 
инвестицията. В случай че присъединяването стане след 2015 г., положението може да 
се  влоши  още  повече,  тъй  като  дългосрочните  договори  приключват  най‐късно  през 
2027 г. (за ветроенергийни обекти) и 2035 г. (за слънчеви инсталации).  Така че за тези, 
които пропуснат крайния срок през 2015  г. няма да има гарантиран договор за целия 
период. 

III.3. Екологични проблеми 

 Мигриращи птици 

България  е  на  второ  място  в  Европа  по  видово  разнообразие  на  птици.  Много  от 
наблюдаваните  в  страната  птици  са  мигриращи  видове.  Вторият  по  големина 
европейски миграционен път на птици, Via Pontica, преминава през източната част на 
България.  Прелетният    маршрут  е  с  ширина  на  фронта  до  100  км.  и  всяка  година 

                                                 
11
  През  2010  г.  НЕК  публикува  писмо,  с  което  отказва  присъединяване  към  мрежата  със  средно  напрежение  в  Североизточна 

България на проекти, които ще правят  пренос на електроенергия към мрежата на високо напрежение. Това на практика означава, 
че всички заявили присъединяване към мрежата на Е.ОН са на изчакване, тъй като целият процес е слабо координиран с НЕК. При 
някои ветрови паркове имаше закъснение от няколко месеца между тяхното изграждане и въвеждане в експлоатация. 
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милиони  водни  и  грабливи  птици,  пъдпъдъци,  ливадни  дърдавци  и  врабчови  птици 
прелитат  оттук.  Има  сведения,  че  над  620 000  реещи  се  птици  (грабливи,  щъркели, 
пеликани и жерави)  прелитат  през  страната  по Via Pontica  два  пъти  годишно,  където 
намират също така място за гнездене и хранене по време на миграцията. 

Съществуват  данни,  според  които  инсталираните  вятърни  турбини  имат  негативен 
ефект  върху  миграцията  на  птиците  (като  причиняват  смъртта  на  много  от  тях, 
нарушават  тяхното    размножаване  и  т.н.)12  Изглежда  че  до  2009  г.  повече  от  80%  от 
ветрогенераторните  турбини  са  били  одобрени  без  Оценка  за  въздействието  върху 
околната  среда  (ОВОС).  Турбините  са  били  изградени  едновременно  в  съседни 
парцели  като  единични  малки  проекти  т.е.  в  много  случаи  се  използва  подход  на 
раздробяване на проекти с цел да се избегне изискването за ОВОС. Очакваните бъдещи 
проекти  застрашават  миграцията  на  птиците  и  прилепите  в  защитените  територии  и 
зоните  на  НАТУРА  2000  в  североизточната  част  на  страната.  Като  се  взема  предвид 
нарастващия натиск от страна на български и европейски природозащитни групи, за в 
бъдеще може да бъде наложено по‐строго лицензиране. 

Българското  дружество  за  защита  на  птиците  (БДЗП),  работещо  в  партньорство  с 
няколко  европейски  организации,  е  най‐уважаваното  и  активно  НПО  в  тази  област. 
Инициирането  на  местни  съдебни  процеси,  подаването  на  жалби  в  Европейската 
комисия срещу неправилни решения на българските власти в полза на проекти, може 
да отложи изпълнението на тези от тях, които пренебрегват екологичните измерения. 

 Силно земеделско лоби 

България има добър земеделски потенциал и силно земеделско лоби. Натискът да се 
запази най‐плодородната  земя  за  земеделие  (или да  се предотврати по‐нататъшното 
увеличение  на  цените  на  наемите  на  парцели  поради  търсене  на  земя  от  страна  на 
инвеститори в слънчеви инсталации) намери израз в поправките в Закона за опазване 
на  земеделските  земи:  беше  наложена  забрана  за  изграждане  на  фотоволтаични 
паркове  върху  най‐плодородните  земи  (от  първа  до  четвърта  категория    и  поливни 
площи). Забранена е промяната на статута на тези площи за целите на производство на 
електроенергия  от  ВЕИ,  докато  в  същото  време  остава  незасегната  възможността  за 
използване  на  тези  земи  за  други  цели  –  изграждане  на  курорти  или  промишлени 
предприятия.  Друга  мярка,  която  би  могла  да  има  негативни  последствия  за 
изграждането на ВЕИ  (особено с описаните по‐горе проблеми с присъединяването към 
енергийната мрежа)  е автоматичното изтичане на срока на решението за промяна на 
предназначението  на  земеделска  земя,  в  случай  че  не  се  подаде  заявление  за 
разрешение за строеж в рамките на три години или не започнат строителни работи до 
шест години. 

Промяната  на  статута  на  земята  би  трябвало  да  е  повод  за  сериозно  безпокойство, 
поне за инвеститорите в слънчеви инсталации. Но осигуряването на достатъчно земя за 
мащабен  проект  в  един  окрупнен  парцел  (над  100  хка)  може  също  да  предизвика 
затруднения,  особено  за  инвеститорите  във  ветроенергийни  обекти.  Собствеността 
върху земята в България е доста фрагментирана и поради тази причина окрупняването 
на парцелите отнема време. 

                                                 
12
 Източник: Екологичен доклад SER: Стратегически екологичен преглед на развитието на вятърната енергия в България, юни 2010 г. 
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IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 

IV.1. Електропроизводственият микс в България 

Понастоящем  България  разполага  с  около  12  гигавата  инсталирани  мощности 
(максимална  нетна  стойност)  за  производство  на  електроенергия.  В  резултат  на 
намаляващото потребление след 1990 г. се оказа, че инфраструктурата за производство 
на електричество (електрически централи) разполага със свръх мощности: през 2010 г. 
инсталираните  мощности  надхвърлят  пиковото/максимално  натоварване  с  67% 
(Таблица 2).  Големите  свръх мощности  превърнаха  България  в  електроцентралата  на 
Балканите:  нетният  износ  варира  между  10‐20%  от  общото  нетно  производство  на 
електроенергия.  Таблицата  по‐долу  отразява  разпределението  на  енергийния микс  в 
България през 2009 и 2010 г. 

   

  Таблица 2: Инсталирани мощности в България през 2009 и 2010 г.13 

  2009  2010 

Ядрена енергия  2000  2000 

Топлоенергия   6523  6451 

Водна енергия  2947  3024 

Други възобновяеми 
източници  365  490 

Общо  11877  11965 

 

Почти 70% от мощностите за производство на електроенергия  (ТЕЦ Марица Изток – 2 
на  лигнитни  въглища,  АЕЦ  „Козлодуй”  и  над  90%  от  хидроенергийните  мощности)  и 
НЕК  са  собственост  на  държавното  акционерно  дружество  БЕХ  (Български  енергиен 
холдинг). Няколко международни компании придобиха дялове  (след приватизацията) 
в  големи  топлоелектрически  централи:  Enel/Contour  Global  (908  мегавата),  AES  (670 
мегавата),  CEZ  (1050  мегавата).  Местния  бизнесмен  Христо  Ковачки  също  притежава 
значителни  топлоенергийни  мощности  (950  мегавата).  Но  едва  около  20%  от 
инсталираните мощности са собственост на големи енергийни компании. 

IV.2. Възможности за внос/износ 

България  има  добри  междусистемни  връзки  със  съседните  страни.  Наличният 
капацитет  за  пренос  се  съгласува  със  съседния  ЕСО;  капацитетът  се  разпределя 
годишно, месечно и ежедневно (на българо‐румънската граница и в рамките на деня). 
Таблицата  по‐долу  обобщава  основната  информация  за  транс‐граничните  преносни 
капацитети  и  видовете  търгове  за  тяхното  разпределение  между  участниците  на 
пазара.  

                                                 
13
 Source: ENTSO. Данните за „други ВЕИ” и „хидро” са коригирани в съответствие с най‐актуалната информация от МИЕТ. Данните 

за електропроизводствените мощности се разминават значително в различните бази данни и публикации. Данните на ЕВРОСТАТ за 
наличните мощности са значително по‐ниски (съответно 9551 и 10031 мегавата). 
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Таблица 3: Транс‐граничен капацитет и видове (открити) търгове14 

  Обем на нетния 
преносен капацитет 
(NTC) (мегават)15 

Търгове за транс‐граничен капацитет 

  От 
България 

За 
България 

Вид търг  Годишен  Месечен   Дневен  Ежедневен

Сърбия  400/450  100/300  Обикновен  ЕСО ‐EMS  ЕСО ‐EMS  ЕСО  ‐
EMS 

‐ 

Румъния  400/600  400/600  Обикновен  ЕСО  ЕСО  TEL  TEL 

Гърция  800/550  100/500  Обикновен  HTSO  ЕСО  HTSO  ‐ 

Македония  450/400  50/200  Обикновен  ЕСО  ‐
MEPSO 

ЕСО  ‐
MEPSO 

ЕСО  ‐
MEPSO 

‐ 

Турция  100‐400  150‐300  Обикновен  ЕСО  ‐
TEIAS 

ЕСО  ‐
TEIAS 

ЕСО  ‐
TEIAS 

‐ 

ЕСО (електроенергиен системен оператор) ‐ оператор на електропреносна мрежа 
(ЕпСО) България; EMS ‐ ЕпСО Сърбия; TEL ‐ ЕпСО Румъния; HTSO ‐ ЕпСО Гърция; MEPSO ‐ 
ЕпСО Македония; TEIAS ‐ ЕпСО Турция. 
 
IV.3. Електроенергийната мрежа в България 

Електропреносната система се управлява от ЕСО ЕАД (създаден през 2007 г.), дъщерно 
дружество на Български енергиен холдинг/НЕК. Но електропреносната инфраструктура 
е  собственост  на  НЕК.  Отделянето  на  дейността  на  преносната  система,  според 
изискването на Директива на ЕС, все още не е осъществено. В резултат независимостта 
и  безпристрастността  на  оператора  на  електропреносната  мрежа  се  поставя  под 
сериозно  съмнение  от  няколко  играчи  на  пазара.  Отделянето  на  ЕСО  от  НЕК  и 
създаването  на  независим  оператор  на    електропреносната  система  (съгласно 
изискванията  на  Третия  енергиен  либерализационен  пакет;  чрез  прехвърляне  на 
мрежови активи на новата компания) е на дневен ред. 

Разпределителните дружества и крайните снабдители бяха приватизирани през 2004 г., 
закупени  от  европейски  енергийни  компании,  притежаващи  контролния  пакет 
(обикновено  67%  от  акциите)  в  съответните  фирми,  управляващи  мрежата  и 
обслужващи  крайния  потребител  (обикновено  на  регулирани  цени).  (Таблица  3). 
Миноритарни дялове  (33%  от  акциите),  притежавани  от  правителството,  предстои  да 
бъдат  продадени  на  Българската  фондова  борса.  Операторите  на 
енергоразпределителната  мрежа  функционират  като  отделни  юридически  лица, 
прехвърляйки  по‐голяма  част  от  функциите/услугите  си  на  компанията‐майка, 
контролираща  също  така  и  доставките.  Таблицата  по‐долу  представя  основните 
характеристики  на  българските  системни  оператори  на  разпределителната  мрежа 
(DSO).16 

                                                 

14
 Източник ENTSO‐E (www.entsoe.eu) и началната страница на уебсайта на ESO EAD 

15
 NTC capacities for Serbia, Romania, Greece, Macedonia show Summer 2010/Winter 2010‐2011 values (ENTSO data). NTC capacities for 

Turkey show 2011 values (published by ESO) – monthly values varies widely. 

16
 Източник: PLATTS Енергетиката в Източна Европа и Balkan Energy News 
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Таблица 3: Основни характеристики на ЕрСО 

Мажоритарен 
собственик 

Географска 
област 

Регион  Брой 
обслужвани 
клиенти (млн.) 

Обслужвана 
територия 
(km2) 

E.ON17  Североизточна  Варна, Горна 
Оряховица 

1.1  30,000 

CEZ  Западна   София град, 
София област, 
Плевен 

1.9   

EVN  Югоизточна  Пловдив, Стара 
Загора 

1.5  42,000 

 

IV.4. Електроенергийният пазар на едро в България 

Енергийният  пазар  на  едро  се  характеризира  с  регулирани  цени  и  негъвкава 
снабдителска мрежа, което поставя НЕК в центъра на схемата. Като единствен купувач 
в  миналото,  НЕК  функционира  като  обществен  доставчик,  обслужващ  обществените 
снабдители,  които  предоставят  услуга  на  крайните  клиенти  на  регулирани  цени. 
Електроцентралите  продават/предлагат  определен  дял  (70‐80%)  от  своята  продукция 
на НЕК (като обществен доставчик) на регулирани цени; само остатъкът може да бъде 
търгуван на либерализирания пазар. Производствените квоти за регулирания пазар се 
определят от регулатора (ДКЕВР) веднъж на 6 месеца. Тази разпоредба поставя НЕК в 
ролята  на  особено  важен  играч  по  отношение  задоволяване  на  вътрешното 
потребление (с почти 90%‐ен пазарен дял). НЕК контролира също и около половината 
от износа. 

Широкообхватната ценова регулация,  строго  структурираната  верига от  снабдители и 
дългосрочните договори за изкупуване на енергия водят до изчерпване ликвидността 
на  пазара  и  замразяване  на  пазарната  дейност.  България  обмисля  създаването  на 
енергийна  борса,  надявайки  се  да  направи  прозрачен  пазара  на  едро  и  да  съживи 
търговската дейност. Но без смекчаване на сегашното стриктно регулиране на цените и 
насочване  на  продавачите  и  купувачите  към  борсата  (задължавайки 
електроцентралите и/или НЕК да продават, а разпределителните дружества да купуват 
на борсата), създаването на интелигентни търговски платформи няма да доведе до кой 
знае каква промяна. 

IV.5 Електроенергийният пазар на дребно в България 

Пазарът  на  дребно  все  още  се  доминира  от  обществени  снабдители,  предлагащи 
електроенергия на регулирани цени: над 70% от крайното потребление заема място в 
регулирания сегмент. Конкурентният пазар и смяната на доставчика се случва само при 
големи  промишлени  клиенти;  процентът  на  извършени  смени  е  0.004%,  което  най‐
вероятно е най‐ниското ниво в ЕС. В резултат на цялостната ценова регулация, цената 

                                                 
17
 Energo‐Pro, a Czech company acquired the controlling stake in the north‐eastern distribution company from the E.ON in December 2011. 

However, the deal is not yet closed. 
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на  електроенергията  в  България  е  най‐ниската  в  Европейския  съюз  –  цените  за 
домакинствата са под 50% от средните за ЕС, цените за промишлеността са около 60% 
от тези в ЕС.  

 

Таблица 4: Пазарни дялове на българския енергиен пазар на дребно18 

Снабдител  Продажби 
(TWh) 

Пазарни 
дялове (%) 

E.ON  5.3  18% 

CEZ  8.5  29% 

EVN  8.0  27% 

NEK  1.8  6% 

Други  5.9  20% 

Общо  29.5  100% 

 

Пазарът  на  дребно  е  доста  наситен,  като  свързаните  с  енергоразпределителните 
дружества снабдители имат доминираща роля. 

IV.6 Горивен микс  

Топлоенергийните  мощности  са  доминирани  от  остарели  и  неефективни 
електроцентрали  на  лигнитни  и  каменни  въглища,  със  средна  стойност  на  фактора 
използване  на  капацитета  под  40%.  Но  през  последните  няколко  години  няколко 
топлоенергийни  обекта  бяха  ремонтирани/реконструирани,  а  през  2010  г.  беше 
въведена  в  експлоатация нова  топлоелектрическа  централа  на  лигнитни  въглища.  По 
отношение на инсталираната мощност ядрените мощности са по‐скромни, но имат по‐
централна  роля,  работейки  с  над  80%  използване  на  капацитета  и  осигурявайки  над 
35%  от  нетното  количество  произведена  електроенергия.  България  притежава 
значителни хидроенергийни мощности. Те представляват гъвкави, лесни за стартиране 
мощности, като някои от тях са помпено‐акумулиращи централи. Водноелектрическите 
централи  се  използват  основно  в  пикови  моменти  и  за  поддържане  на  енергийния 
баланс,  работейки 1000‐2000  часа  годишно.  Природният  газ  има  незначителен  дял  в 
производството на електроенергия. (Таблица 5) 

                                                 
18 Източник: изчисления на REKK въз основа на Platts Енергетиката в Източна Европа и Балканите  
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Таблица 5: Електроенергиен микс в периода 2005‐2010 г., TWh19 

    2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Брутно 
производство 

на ел. 
енергия 

Топлоенергия  20 977  21 751  25 373  25 873  23 415  25 015 

Ядрена  18 653  19 493  14 643  15 765  15 256  15249 

Водна енергия 
(включително 
помпено‐

акумулиращи) 

4 730  4 579  3 234  3 277  4 053  5 693 

Други ВЕИ  5  20  47  122  242  720 

Общо  44 365  45 843  43 297  45 037  42 969  46 692 

Собствени нужди  4 084  4 242  4 230  4 342  4 221  4 435 

Нетен износ  7 581  7 743  4 475  5 344  5 073  8 446 

Износ  8 380  8 882  7 533  8 441  7 735  9 613 

Внос  799  1139  3058  3097  2662  1167 

Загуби от пренос  2 101  2 063  2 687  2 024  2 311  2 189 

Загуби от разпределение  4 883  4 907  4 692  4 669  4 512  4 480 

Нетно потребление  25 716  26 888  27 213  28 658  26 852  27 142 

 

В  резултат  на  свръхмощностите,  с  които  разполага,  България  е  смятана  за  енергиен 
център  на  Балканите  –  нетният  износ  варира  между  12  и  20%  в  зависимост  от 
хидроложките условия.  Тъй като няколко остарели и неефективни топлоелектрически 
централи,  използващи  лигнитни  въглища  трябва  да  бъдат  изведени  от  експлоатация 
през следващите 3 години, до 2015 г. страната ще се превърне в нетен вносител.  

IV.7. Преференциални цени за изкупуване на електроенергия 

Таблица 6: Преференциални цени преди и след м.юни 2011 г. за различните 
технологии, Евро/кВч20 

Видове ВЕИ (30 категории – 30 тарифи)  Стари 
тарифи 

Актуални 
тарифи 

ВтЕЦ, работещи до 2250 ч. и инсталирана мощност над 800 kW 
(вкл.)   

96.27  97.66

ВтЕЦ, работещи над 2250 ч. и инсталирана мощност над 800 kW 
(вкл.)   

88.43  88.49

ВтЕЦ  с  инсталирана  мощност  под  800  kW  и  асинхронен 
генератор с кафезен ротор 

75.97  70.08

ФВЕЦ с инсталирана мощност до 5 kWp   388.83  n.a.

ФВЕЦ с инсталирана мощност над 5 kWp   357.45  n.a.

Наземни фотоволтаични системи с инсталирана мощност до 30 
kW 

n.a.  294.76

                                                 
19 Източник:  EUROSTAT  и  изчисления  на  REKK.  Информацията  за  електроенергия  от  ВЕИ  за  2009  г.  и  2010    г.  е  коригирана  в 
съответствие  с  най‐актуалните  данни  на МЕИТ.  Обикновено  данните  от  други  източници  за  производство  на  електроенергия  се 
различават.   
20
 Източник: начална страница на ДКЕВР. Използван обменен курс: 1 BGN=0,5113 Евро 
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Наземни фотоволтаични системи с инсталирана мощност от 30 
до 200 kW 

n.a.  290.12

Наземни  фотоволтаични  системи  с  инсталирана  мощност  над 
200 kW 

n.a.  248.29

Покривни  или  фасадни  фотоволтаични  системи  с  инсталирана 
мощност до 30 kW 

n.a.  309.45

Покривни  или  фасадни  фотоволтаични  системи  с  инсталирана 
мощност от 30 до 200 kW 

n.a.  304.99

Покривни  или  фасадни  фотоволтаични  системи  с  инсталирана 
мощност от 200 до 1000 kW 

n.a.  298.48

Електроцентрали с инсталирана мощност до 5 MW, използващи 
дървесни отпадъци и др. 

134.59  130.64

Електроцентрали  с  комбиниран  цикъл  с  инсталирана мощност 
до 5 MW, използващи дървесни отпадъци. 

152.80  144.26

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  над  5  MW, 
използващи дървесни отпадъци и др. 

n.a.  116.17

Електроцентрали с инсталирана мощност до 5 MW, използващи 
отпадъци от земеделски култури  

85.66  99.72

Електроцентрали с инсталирана мощност до 5 MW, използващи 
енергийни култури  

95.35  95.10

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  до  150  kW, 
използващи  индиректно  биомаса  от  растителни  и  животински 
субстанции 

193.29  221.30

Електроцентрали с инсталирана мощност от 150 kW до 500 kW, 
използващи  индиректно  биомаса  от  растителни  и  животински 
субстанции 

176.04  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана мощност  от 150  kW  до 1 MW, 
използващи  индиректно  биомаса  от  растителни  и  животински 
субстанции 

n.a.  207.39

Електроцентрали  с  инсталирана мощност  от 500  kW  до 5 MW, 
използващи  индиректно  биомаса  от  растителни  и  животински 
субстанции 

139.05  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  от  1 MW  до  5 MW, 
използващи  индиректно  биомаса  от  растителни  и  животински 
субстанции 

n.a.  171.38

Електроцентрали  с  комбиниран  цикъл  с  инсталирана мощност 
от  1  MW  до  5  MW,  използващи  индиректно  биомаса  от 
растителни и животински субстанции 

n.a.  178.24

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  до  150  kW, 
използващи индиректно енергия от битови отпадъци 

135.96  134.90

Електроцентрали с инсталирана мощност от 150 kW до 500 kW, 
използващи индиректно енергия от битови отпадъци 

130.88  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана мощност  от 150  kW  до 1 MW, 
използващи индиректно енергия от битови отпадъци 

n.a.  129.37
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Електроцентрали  с  инсталирана мощност  от 500  kW  до 5 MW, 
използващи индиректно енергия от битови отпадъци 

125.81  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  от  1 MW  до  5 MW, 
използващи индиректно енергия от битови отпадъци 

n.a.  124.69

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  до  150  kW 
инсталирана  мощност,  използващи  индиректно  енергия  от 
битови водо‐канални отпадъци 

76.89  80.81

Електроцентрали с инсталирана мощност от 150 kW до 500 kW 
инсталирана  мощност,  използващи  индиректно  енергия  от 
битови водо‐канални отпадъци 

69.97  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  от  150  kW  до  1  МW 
инсталирана  мощност,  използващи  индиректно  енергия  от 
битови водо‐канални отпадъци 

n.a.  67.52

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  от  500  kW  до  5  МW 
инсталирана  мощност,  използващи  индиректно  енергия  от 
битови водо‐канални отпадъци 

61.66  n.a.

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност  от  1  МW  до  5  МW 
инсталирана  мощност,  използващи  индиректно  енергия  от 
битови водо‐канални отпадъци 

n.a.  60.98

Електроцентрали  с  инсталирана  мощност    над  5  MW, 
използващи  индиректно  енергия  от      биомаса,  получена  от 
прочистване  на  гори,  горско  подрязване  и  други  дървесни 
отпадъци 

111.77  n.a.

ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW  57.51  n.a.

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кW  113.97  116.28

Нисконапорни  руслови  ВЕЦ,  деривационни  ВЕЦ,  подязовирни 
ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 
30 метра и с инсталирана мощност от 200 кW до 10 MW 

108.95  113.93

Среднонапорни  деривационни  ВЕЦ,  подязовирни  ВЕЦ  и 
деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 
100 метра и с инсталирана мощност от 200 кW до 10  MW 

91.10  95.55

Високонапорни  деривационни  ВЕЦ,  подязовирни  ВЕЦ  и 
деривационни ВЕЦ  с  годишен изравнител  с  нетен пад над 100 
метра и с инсталирана мощност от 200 кW до 10  MW 

87.52  91.54

Тунелни деривации с горен годишен изравнител и инсталирана 
мощност до 10 MW 

129.60  135.52

Микро ВЕЦ с помпи  57.51  57.32
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IV.8 ВЕИ мощности и производство на електроенергия  

Таблица 7: Инсталирана мощност на ВЕИ в периода 2005‐2010, MW21 

   2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Ветроенергийни  8  26  41  113  355  465 

Големи 
хидроенергийни (>10 
MW)  1 880  1 883  1 876  1 865  1 869  1 919 

Малки 
хидроенергийни (< 10 
MW)  164  176  198  205  214  241 

Слънчеви  0  0  0  0  6  21 

Твърда биомаса  0  0  0  0  0  0 

Биогаз  0  0  0  0  4  4 

Общо  2052  2085  2115  2183  2448  2650 

Таблица 8: Брутно производство на електроенергия от ВЕИ в периода 2005‐2010, 
GWh22 

   2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Ветроенергийни  4  20  47  122  237  689 

Големи 
хидроенергийни (>10 
MW)  3788  3718  2370  2297  2866  3968 

Малки хидроенергийни 
(< 10 MW)  548  520  505  527  604  822 

Слънчеви  0  0  0  0  3  15 

Твърда биомаса  0  0  0  0  0  0 

Биогаз  0  0  0  0  2  16 

Общо  4340  4258  2922  2946  3712  5510 

 

                                                 
21
  Източник:Министерство  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма  (МИЕТ).  Има малки  разлики между  данните  за  инсталирана 

мощност, подадени от МИЕТ и тези, публикувани  от ENTSO. 
22
 Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Има малки разлики между данните за  производство 

на електроенергия, подадени от МИЕТ и тези, публикувани  от EUROSTAT. 
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IV.9 Ветрови и ФВ потенциал в Европа и България 

Фигура 4: Данни на Европейски център за средносрочни прогнози (ECMFW)  за 
вятърния фронт в Европа след кореция  за орография и неравности на релефа (80 м. в 
бреговата зона, 120  м. навътре в морето)23 

 

 

Фигура 5: Карта на ветровия ресурс в България на 100 м. надморска височина24 

 

                                                 
23
 Източник:Европейска агенция за околна среда:  ветрови потенциал на Европа за производство на електроенергия на брега и в 

морето, EEA, Технически доклад No 6/2009, 2009 
24 
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