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Abstract: 
The EU member states have to ensure to the producers of "green " electricity guaranteed access to the 
electrical grid including for small installations - Directive (2001/7/'/EC) of EC. 

For this reason the European Commission (EC) supports the project "Production of Electricity with RES 
and CHP for Homeowners " - PERCH, in the framework of the program "Intelligent Energy - Europe " 

In the report the issues of connection (technical, contractual, tariff and metering) are investigated for small 
installations using RES and micro CHP, which are owned by individual family houses, small enterprises, 
etc. 

It is pointed out that small installations, mainly PV-systems, wind generators and small CHP, as well as 
combination of these technologies are rapidly applied on the European market. In Bulgaria the application 
of small PV-systems and wind generators, as well as CHP at present is limited. The elements for 
encouragement of such systems are defined, as well as the barriers for their wider application. 

1. Увод 
Европейският съюз (EC) отдава изключително голямо значение на стабилното снабдяване с 
необходимите енергийни източници на страните-членки и на намаляване на зависимостта от 
техния внос. ЕС има две основни съзможности за осъществяване на тази задача, а именно 
чрез увеличаване на енергийната ефективност и чрез увеличаване използването на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 

Страните-членки на ЕС, в т.ч. и България въведоха закони и нормативни актове за 
поощряване изграждането на съответни инсталации за използване на ВЕИ, особено на тези 
за производство на електроенергия (PV-системи, ветрови генератори, водни централи и ко-
генерационни централи). Като резултат за България следва да се отбележи значително 
изграждане на големи ветрови генератори и паркове, както и на проекти за големи PV 
системи. Броят на малките централи на ВЕИ & СНР обаче е все още незначителен. 

2. Проект PERCH 
Европейската комисия (ЕК) обръща внимание не само на големите централи за производство 
на електроенергия, но и на малките инсталации. В много страни-членки се изграждат за 
малки предприятия и частни домове PV-системи, малки ветрови генератори, както и малки 
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СНР централи. Тези инсталации имат своите особености както при тяхното проектиране и 
изграждане, така и при присъединяването им към електрическата мрежа. 

Поради това Европейската комисия в рамките на програма "Интелигентна енергия за 
Европа" подкрепя проекта "Производство на електричество от ВЕИ & ко-генерация за малки 
предприятия и домакинства" - "Production of Electricity with RES & СНР for Homeowners" -
PERCH. 

Проектът е насочен главно към проблемите на присъединяване. Съгласно Директива 
(2001/77/ЕС), страните-членки на ЕС трябва да осигурят на производителите на 
"зелена" електроенергия гарантиран достъп до електрическата мрежа. 

3. Европейско и българско законодателство 
Директива 2001/77/ЕС е за поощряване производството на електроенергия от ВЕИ. 
Директивата изисква: 

• Всяка страна да има програма за подкрепа производството на електроенергия от ВЕИ; 

• Страните-членки да осигурят на производителите на "зелена" електроенергия гранатиран 
преференциален достъп до електрическата мрежа. 

Европейската комисия на 23.01.2008 г. внесе в Европейския парламент предложение за 
Директива за насърчаване използването на енергия от ВЕИ. Основните цели са: 
• 20% от крайната енергийна консумация в страните на ЕС към 2020 г. да бъдат от ВЕИ, 

като се определят национални цели за всяка страна членка. За България целта е 16% 
(през 2005 г. този процент е бил 9.4%). 

• 10% биогорива в транспорта; 
• 20% намаление на емисиите на СОг към 2020 г. в сравнение с тези през 1990 г. 
• Всяка страна до 31.03.2010 г. да приеме национален план за действие (чл. 4). В 

националните планове за действие трябва да има частта от ВЕИ в електроенергията, в 
транспорта и за отопление и охлаждане и предвидените съответни действия. 

• Гаранции за произход на електроенергия, отопление и/или охлаждане от ВЕИ (чл. 6). 
Търговия със сертификати за произход. 

• Страните членки следва да развиват електрическата мрежа така, че да може да се 
включват бъдещите производители на електроенергия от ВЕИ, в т.ч. и електро връзки 
между отделните страни (чл. 14). 

• Административните процедури да бъдат сведени до минимум. 

Българското законодателство предвижда подкрепа на производството на електроенергия от 
ВЕИ и от комбинирано производство. В Закона за енергетиката, глава 11 се отнася за 
насърчаване производството на електрическа енергия от ВЕИ и по комбиниран начин. 

Основните моменти от закона са: 
• Чл. 159 (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да 

изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от ВЕИ по 
преференциални цени. 

• Чл. 160 (2) Разходите, необходими за присъединяване към съответната мрежа до 
границата на собственост се поемат от производителя. 

• Чл. 162 и чл. 163 се отнасят до приоритетното присъединяване на ко-генерационни 
централи и изкупуване на електроенергия от тях по преференциални цени. 

Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ДВ бр. 49 
от 19.06.2007 г.) също поощрява производството на електроенергия от ВЕИ и от ко-

472 
2 



генерация. Основните моменти в Закона, които се отнасят до производството на 
електричество от ВЕИ & ко-генерация за малки предприятия и домакинства са: 
• Производството на енергия от ВЕИ се насърчава при отчитане на характеристиките на 

различните видове ВЕИ и технологии за производство на електрическа енергия. 
• Задължително приоритетно присъединяване на производителите на енергия от ВЕИ 

към електрическата мрежа от предприятието, което е най-близко разположено до 
местоположението на енергийния обект. 

• Облекчаване на административното регулиране при производство на енергия от ВЕИ. 
• Електроразпределителното предприятие (ЕРИ) е длъжно да присъедини към мрежата 

всеки производител на електрическа енергия от ВЕИ, който е и потребител на 
електрическа енергия за битови нужди. Границата на собственост на електрическите 
съоражения и мястото на средствата за търговското измерване трябва да бъдат в 
непостредствена близост. Електроразпределителното предприятие трябва да посочи 
минималната схема на присъединяване. 

• Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) издава на 
производителите сертификати за произход на енергия от ВЕИ, наричани "сертификати за 
произход". 

• Задължителното изкупуване се извършва по договори за изкупуване. Срокът на 
договорите е 12 години. 

4. Финансови и поддържащи схеми 
Основният стимул за производство на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация е 
преференциалната цена за изкупуване на електроенергия, произведена от тях. Съгласно 
Закона за енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 
определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от ВЕИ и 
по комбиниран начин. 

В България няма директен фонд, подпомагащ инвестициите за използване на ВЕИ и 
технологиите, свързани с тях. Съществуват обаче различни възможности като: 
• Козлодуйския международен фонд администриран от ЕБВР. Финансовата помощ от 

фонда може също така да бъде за използване на ВЕИ (например вятър, водна енергия, 
биомаса, слънчева енергия). Помощта може да бъде грант или частично финансиране в 
различни структури за ко-финансиране с други кандидатствания за заеми; 

• Обикновено собствениците на проекти за ВЕИ получават отстъпка от 20% от главницата 
на заема след завършването на проекта. 

• Програмата на USAID и някои банки (кредитни линии). По тази програма USAID 
гарантира до 50% от кредита. Също така консултант помага на клиентите да разработят 
съответния проект. 

• В изпълнение на "Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г." 
Министерство на земеделието и продоволствието е подготвило проекто-наредби (които в 
скоро време се планира да влязат в сила) и в които се предвижда: 

• Финансова помощ в размер до 100 на сто от одобрените разходи за проекти на 
общини от селските райони при изграждане или рехабилитация и оборудване на 
инсталации за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради 
общинска собственост от ВЕИ и изграждане на разпределителна мрежа. 

• За микропредприятия и за земеделски производители от селските райони, за 
проекти за производство на енергия от ВЕИ до 1 MW (максималният размер на 
общите допустими разходи, за които се кандидатства е 1 000 000 Евро) се 
предвижда финансова помощ в размер на 70 на сто от одобрените разходи. 
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5. Правила за присъединяване 
С Наредба №6 от 09.06.2004 г. за "Присъединяване на производители и потребители на 
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи" и 
измененията от 2005 г. и от 5 март 2008 г. са определени правилата за присъединяване. 
• Производителят на "зелена" електроенергия прави писмено искане за включване до 

съответното ЕРП, когато общата инсталирана мощност е равна или по-малка от 5 MW. 
• Молбите за включване се разглеждат индивидуално и ЕРП определя условията за 

включване. 
• Включването в паралел към електрическата мрежа на електроцентрала на ВЕИ, 

изграждана в обект на потребител на електрическа енергия за битови нужди, се 
осъществява след като възложителят е сключил сделките по продажба и пренос на 
произведената електроенергия и представи: 

• Писмено искане за включване в паралел; 
• Декларация за съответствие с нормите по безопасност и техническите норми; 
• Документ за въвеждане в експлоатация на изградените съоръжения съгласно 

ЗУТ. 

6. Технически особености на централи на ВЕИ 
Следва да се отбележат следните основни особености на централите на ВЕИ: 
• Непостоянно производство поради зависимост от метеорологичните условия; 
• Нерегулируемо производство; 
• Обратни потоци на мощност; 
• Различни технологии за производство на електроенергия. 
Горните технически особености се взимат предвид при разглеждане на молбите за 
включване от ЕРП и съответно се определят условията за присъединяване 

7. Електроразпределителните предприятия и проблеми при 
присъединяване на малки централи на ВЕИ и малки СНР. 

При въвеждане на централи на ВЕИ, електроснабдителните предприятия следва да вложат 
инвестиции за: 
• Нови линии или усилване на съществуващите; 
• Резервни мощности; 
• Регулиране на напрежението и честотата; 
• Регулиране на потоците; 
• Релейна защита и автоматика. 

Електроразпределителните предприятия са консервативни по отношение на малки централи 
на ВЕИ поради задължението да изкупуват електроенергията на преференциални цени. В 
случая по-високата цена на електроенергията се поема само от консуматорите на 
съответното ЕРП, а не от всички консуматори в страната. 

Според европейските директиви разходите за по-скъпата електроенергия от ВЕИ и ко-
генерация се поемат от всички потребители. Единственият начин да се поемат от 
всички потребители е те да бъдат включени в цената на преноса. В противен случай те 
се поемат от клиентите на съответното ЕРП или клиентите на НЕК. 
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8. Примери 
В България вече има примери за малки централи на ВЕИ & ко-генерация. Тук посочваме 
само два от тях. 

Малка ко-генерация в хотел "Банкя палас" 

Хотел "Банкя палас" 

Централата е инсталирана през лятото на 2003 г. и има един агрегат на природен газ със 150 
kW електрическа и 226 kW топлинна мощност. Общият КПД е 87% и консумира 45.5 N m3/h 
природен газ. Общата стойност на проекта е 145 000 евро. Финансовата схема е собствено 
финансиране и 10 годишен лизингов договор при 1 г. гратисен период. Срокът на 
възвращаемост е 3.5-4 год. при приетите лизингови условия и цените на природния газ в 
момента. Централата е свързана на мрежа 20 kV. 

PV-система в централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни 
източници на БАН 

• PV - мощност 10.1 kWp 

• Системата е свързана към мрежа НН, която 
принадлежи на БАН, поради което няма 
електромери за покупко-продажба на енергия. 

• Общото произведено количество електроенергия 
през първата година е около 11 MWh. 
Максималното месечно производство през 
лятото превишава 1200 kWh. 

• Системата е изградена с финансовата подкрепа 
на Европейския съюз. 

9. Заключение 
България е приела високите цели поставени от ЕС за максимално използване на ВЕИ. 
Задължителното присъединяване на централи на ВЕИ & СНР към електрическата мрежа и 
задължителното изкупуване на произведената от тях "зелена" електроенергия по 
преференциални цени допринесе за изграждане на значителен брой на големи ветрови 
генератори и ферми, а така също за значителен брой големи PV-системи. 

Изграждането на малки PV-системи, малки ветрови генератори и малки СНР в 
настоящия момент в България има ограничен характер. Необходими са съответни 
информационни и поощрителни кампании от страна на държавата и използване на 
Европейските фондове от местните власти. 
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