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Седем препоръки за политиката с цел насърчаване на енергията от възобновяеми източници в 
централизираното топлоснабдяване: 

1. Субсидиите за топлоснабдяване от възобновяеми източници трябва да се предоставят 
директно, без отклонение през субсидиите за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия (КПТЕЕ). Степента на подкрепа трябва да варира според съответната 
технология. 

2. Производството на електрическа и топлинна енергия трябва да бъде разделено. 
Комбинираното производство в електроцентрали за КПТЕЕ поддържа дела на производството 
на топлинна енергия от изкопаеми горива ненужно високо и пречи на използването на енергия 
от възобновяеми източници в топлоснабдяването. 

3. Технологията на комбинирано производство на енергия повече не трябва да се класифицира 
като „високоефективна“ и да се популяризира като такава. Системите за възобновяема 
топлинна енергия осигуряват по-висока ефективност. 

4. Коефициентът на преобразуване в първична енергия за централизираното топлоснабдяване 
трябва да се изчислява чрез т.нар. метод на Карно. Според настоящите методи 
топлоснабдяването от изкопаеми горива изглежда благоприятно за климата само в 
математическо отношение и забавя инвестициите в „зелено“ топлоснабдяване и изолация на 
сгради. 

5. Всички субсидии за отопление с изкопаеми горива, особено тези за електроцентрали за КПТЕЕ 
от изкопаеми горива, трябва да бъдат премахнати, за да се прекрати икономическата 
неравнопоставеност на „зеленото“ топлоснабдяване. 

6. От общините трябва да се изисква да планират системите за топлоснабдяване в съответствие с 
целите по отношение на климата, за да се даде начало на преминаването към „зелено“ 
(централизирано) топлоснабдяване, когато това е целесъобразно. 

7. Правителствата трябва да преценят най-добрия начин за осигуряване на достъп до мрежата за 
топлоснабдяване на трети страни – доставчици на възобновяема топлинна енергия. 
Производството на топлинна енергия трябва да бъде отделено от управлението на мрежата за 
топлоснабдяване. 
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Въведение 

До този момент „зелената“ топлинна енергия е заемала второстепенна роля в топлоснабдяването. 
По същия начин стоят нещата и при централизираното топлоснабдяване. Само около 15 процента 
от централизираното топлоснабдяване е от възобновяеми източници и този дял остава непроменен 
години наред. Приблизително само 1 процент – от геотермална и слънчева термална енергия или 
природни топлоизточници – не изисква горива. В момента 220 тераватчаса (TWh) от годишното 
търсене на топлинна енергия в Германия от приблизително 1330 TWh се доставя чрез 
топлофикационни мрежи. 120 TWh от тях попадат в обществените топлофикационни мрежи.  

Разширяването на топлоенергийните мрежи може да има смисъл при правилните обстоятелства, 
като например достатъчно плътното им развитие или благоприятни възобновяеми топлинни 
източници. При всички случаи в дългосрочен план неутралността по отношение на климата може 
да бъде постигната само ако централизираните топлоенергийни мрежи преминат на възобновяеми 
топлинни източници и заменят системите за топлоснабдяване на основата на изкопаеми горива. 

Централизираното топлоснабдяване е свързано с определени предимства по отношение на 
интегрирането на устойчива топлинна енергия. То позволява комбинирането на различни топлинни 
източници, включително промишлена отпадна топлина. Възможно е също да бъдат включени и 
големи сезонни съоръжения за съхранение. Така сезонните възобновяеми топлинни източници, 
като слънчевата термална енергия и топлината от източници в околната среда, ще могат да са на 
разположение целогодишно. Това обаче често се оказва невъзможно в близост до сгради в плътно 
населени градски райони. Решението дали при дадена ситуация по-подходящи са 
централизираните или индивидуалните системи за топлоснабдяване трябва винаги да се ръководи 
от конкретния случай. 

На ниво Европейски съюз са формулирани ясни цели за централизирано топлоснабдяване, което е 
благоприятно за климата: Според втората директива на ЕС относно енергията от възобновяеми 
източници (RED II), държавите трябва да се „стремят“ да увеличават дела на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в централизираното топлоснабдяване с по един процентен 
пункт всяка година от 2020 г. до 2030 г. В директивата като такъв източник е включена и отпадната 
топлина. Германия е въвела изискванията на директивата в своя национален план в областта на 
енергетиката и климата (NECP), като е обявила намерението си да постигне 30% дял на 
възобновяемите източници в топлофикационните мрежи до 2030 г. Това означава, че настоящият 
дял на енергията от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване (който е 14,5% 
през 2019 г.) ще трябва да бъде удвоен. Германия обаче се намира далече от постигането на тази 
цел при настоящите мерки. Дори напротив, според проучване, проведено от DUH през януари 2021 
г. сред операторите на централи за КПТЕЕ от антрацитни въглища, природният газ е най-
преобладаващото гориво за заместител, което операторите планират да използват след 
постепенното преустановяване на използването на въглища. Концепциите за възобновяеми 
източници при преобразуването на централизираното топлоснабдяване са по-скоро изключение. 
Като причина за това много често се споменава липсата на икономическа жизнеспособност на 
„зелената“ топлинна енергия. Същият проблем е налице в много държави от ЕС, особено от 
Централна и Източна Европа, където централизираното топлоснабдяване на основата на въглища 
все още е често срещано явление. Централата за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия (КПТЕЕ) Новаки в Словакия например ще бъде закрита до 2023 г. В момента 
се планира замяна на производството на топлинна енергия на основата на въглища с изкопаем газ. 

Без съмнение топлоснабдяването от възобновяеми източници трябва да стане по-конкурентно в 
икономическо отношение. Съществуват обаче някои регулаторни мерки, които могат да насърчат 
„зеленото“ централизирано топлоснабдяване. Организацията „Environmental Action Germany“ 



– 5 – 

 

 Политически документ | Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване Deutsche Umwelthilfe e.V. 

 

(DUH) отправя седем препоръки към правителството, които могат да превърнат централизираното 
топлоснабдяване в първенец в декарбонизацията на отоплението на сградите. 
 

Преки субсидии за централизирано топлоснабдяване от възобновяеми 
източници 

Централизираното топлоснабдяване в наши дни идва предимно от централи за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ). В Германия то се субсидира косвено 
чрез Закона за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (KWKG). За всеки 
киловатчас (kWh) произведена енергия от КПТЕЕ се заплащат оперативни субсидии. Тъй като 
централите за КПТЕЕ съгласно Закона за КПТЕЕ на Германия обикновено работят с изкопаеми 
горива, централизираното топлоснабдяване на основата на изкопаеми горива също се възползва 
от тях. В допълнение наскоро е въведен бонус за използването на иновативна топлинна енергия от 
възобновяеми източници (iKWK) (вж. Фигура 1). Ако топлинната енергия от възобновяеми 
източници се подава към същата топлофикационна мрежа, като топлинната енергия от централа за 
КПТЕЕ, централата за КПТЕЕ получава допълнителен бонус на киловатчас произведена 
електрическа енергия (!). Това се отнася за нови или модернизирани централи за КПТЕЕ. За да се 
получат субсидии за топлинна енергия от възобновяеми източници, трябва задължително да се 
произвежда електрическа и топлинна енергия от КПТЕЕ (от изкопаеми горива).  

 

 

 

Фигура 1: Настояща система за подпомагане за комбинирано производство на енергия в Германия 

Тази политика се провежда в разрез с целите по отношение на климата. За да се постигне пълна 
декарбонизация на централизираното топлоснабдяване, топлинната енергия от възобновяеми 
източници трябва да се насърчава директно, а не като страничен продукт от производството на 
електрическа и топлинна енергия от изкопаеми горива. Тази подкрепа трябва да бъде специфична 
за прилаганата технология, а не без оглед на технологията, за да се постигне разрастване на пазара 
за технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници, каквото беше 
постигнато за системите за вятърна енергия и фотоволтаична енергия. Отпадната топлина също би 
могла да бъде подходящ топлинен източник за централизираните топлоенергийни мрежи при 
определени обстоятелства. Трябва обаче да се направи преценка за всеки отделен случай дали 
разширяването на използването на отпадна топлина трябва да бъде подпомагано с държавни 
средства. 

Субсидии за КПТЕЕ и iKWK за топлинна енергия  
от възобновяеми източници 

КПТЕЕ 
Електрическа енергия 

Топлинна енергия 

Топлинна енергия от възобновяеми източници 

Без субсидии 



– 6 – 

 

 Политически документ | Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване Deutsche Umwelthilfe e.V. 

 

При насърчаването на топлинната енергия от възобновяеми източници обаче трябва винаги да се 
обръща внимание на факта, че насърчаването на производството на топлинна енергия намалява 
стимулите за намаляване на потреблението на енергия чрез мерки за ефективност, като изолация. 
Това е от огромно значение за строителния сектор, където инвестиционните цикли са особено 
дълги. Недобре съгласуваните стимули остават своя отпечатък десетилетия наред. Сградите, които 
са построени или обновени в наши дни спрямо по-нисък стандарт за ефективност, е много малко 
вероятно да се променят до 2050 г. Насърчаването на топлинната енергия от възобновяеми 
източници не трябва да води до намаляване на стандартите за ефективност или задълженията за 
обновяване на сградите. 

Вместо да се субсидира топлинната енергия от възобновяеми източници, топлинната енергия от 
изкопаеми горива може да бъде намалена чрез увеличаване на финансовите тежести (напр. данъци 
върху CO2 или концесионни такси) и административните пречки (ограничения, регулаторни 
изисквания или забрани). Една стратегия, насочена към намаляване на привлекателността на 
топлинната енергия от изкопаеми горива, би била съществено отклонение от настоящия подход на 
Германия за осигуряване на финансова подкрепа съгласно KWKG и Наредбата за достъпа до 
електропреносната мрежа и административното благоприятстване съгласно Закона за енергийните 
характеристики на сградите на Германия (GEG), Закона за търговията с емисии и общинските 
наредби. 

» Субсидиите за топлоснабдяване от възобновяеми източници трябва да се предоставят 
директно, без отклонение през субсидиите за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия (КПТЕЕ). Степента на подкрепа трябва да варира според съответната 
технология. 

 

Разделяне на производството на топлинна и електрическа енергия 

72 процента от централизираното топлоснабдяване се осигурява от централи за КПТЕЕ, които се 
финансират предимно от производство на електрическа енергия. Държавните субсидии в Германия 
и в други страни се заплащат на kWh произведена електрическа енергия. Спирането на 
производството на електрическа енергия и съответно на топлинна енергия, когато предлагането на 
възобновяема енергия е високо, не е в интерес на оператора на електроцентралата и трябва да се 
стимулира за сметка на големи разходи. 

За да не се конкурират с електрическата енергия от възобновяеми източници през един 
отоплителен ден, централите за КПТЕЕ се комбинират с модули за съхранение на топлинната 
енергия, за които в Германия също се предлага субсидия. В тези модули електрическата енергия от 
КПТЕЕ се преобразува в топлинна енергия и се съхранява. Това обаче е топлинна енергия от 
изкопаеми източници, която се конкурира на пазара с топлинната енергия от възобновяеми 
източници. Така субсидията за съхранение на КПТЕЕ всъщност е субсидия за топлинна енергия от 
изкопаеми горива.  

Конвенционалните централи за КПТЕЕ от изкопаеми горива в Германия обикновено са проектирани 
за дълги часове на работа при пълно натоварване, защото от практическа гледна точка 
производството на електрическа енергия по 24 часа всеки ден е най-ефективният режим на работа 
за преобразуване на вложената първична енергия в електрическа и топлинна енергия. Гъвкавото 
управление на централите за КПТЕЕ означава, че понякога те не работят при оптимални работни 
условия. Съхранението увеличава допълнително загубите на енергия и води до още по-висок 



– 7 – 

 

 Политически документ | Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване Deutsche Umwelthilfe e.V. 

 

отпечатък на CO2 от централите за КПТЕЕ със съоръжения за съхранение.1 В комбинация с 
енергийните загуби от съхранението това води до намалена ефективност и по-високи емисии от CO2 
от топлинната енергия, произведена чрез КПТЕЕ. В резултат се губи основната идея на 
подпомагането на КПТЕЕ – ефективността. Така комбинираното производство на електрическа и 
топлинна енергия от изкопаеми горива води до неефективност и до увеличаване на емисиите от 
CO2 в една енергийна система, която би трябвало все повече да интегрира производството на 
електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници.  

Разделното производство може по-добре да осигури остатъчното натоварване и в тази връзка то не 
вреди на ефективността. Следващият пример подчертава, че разделното производство, в съчетание 
с технологии за топлинна енергия от възобновяеми източници, може да постигне по-висока обща 
ефективност, отколкото една централа за КПТЕЕ. Простите газови турбини, комбинирани с 
електрически термопомпи, могат да генерират повече топлинна енергия и с по-ниско въздействие 
върху климата, отколкото „високоефективното“ КПТЕЕ (Фигура 2). 

 

Фигура 2: Сравнение на ефективността между КПТЕЕ и ГТКЦ (собствена илюстрация, по Luther2) 

Ефективността на малка централа за КПТЕЕ може да достигне 90 процента при оптимални работни 
условия. Реалните стойности понякога са много по-ниски, като често падат до 60 процента. Една 
отделена газова турбина (с паро-газов цикъл, ГТКЦ) е с ефективност около 60 процента, но 
произвежда повече електрическа енергия от същото количество първична енергия от една 
централа за КПТЕЕ (60 kWh вместо 40 kWh). Ако тази електрическа енергия се използва в 
термопомпа, производството на енергия от ГТКЦ може да бъде увеличено от приноса на 
природните топлоизточници. 100 kWh от природен газ осигурява максимум 90 kWh 
електрическа/топлинна енергия в една централа за КПТЕЕ, докато с ГТКЦ плюс термопомпа може 
да се постигне 100-120 kWh електрическа/топлинна енергия. Това е така дори по време на периоди 

                                                      

 

1 Това само по себе си не е аргумент срещу съхранението – една система за топлинна енергия на основата на 
възобновяеми източници ще трябва да разчита на широкомащабно съхранение на топлинна енергия и това 
неизбежно ще включва известни енергийни загуби. За разлика от съхранението на топлинна енергия от 
изкопаеми горива, тези загуби обаче не водят до допълнителни емисии от CO2. 
2 Luther, Gerhard; Bruhns, Hardo (2020): Wärmepumpe versus Kraft-Wärme-Kopplung, В: Deutsche Physikalische 
Gesellschaft, Physik konkret Nr. 49 

КПТЕЕ 
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комбиниран  
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Електрическа енергия 40 kWh 

Топлинна енергия 50 kWh 

Електрическа енергия 
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без вятър или слънце, когато производството на слънчева и вятърна енергия е ограничено. Така при 
разделно производство и термопомпа надолу по веригата може да се произведе повече топлинна 
енергия за централизираното топлоснабдяване, част от която вече е възобновяема, а системата 
като цяло е по-ефективна.  

В допълнение електрическата енергия, произведена от ГТКЦ, може лесно да бъде заменена с 
възобновяема енергия на един конкурентен пазар за електрическа енергия. С увеличаване на дела 
на възобновяемата електрическа енергия емисиите от CO2 от системата от своя страна ще се 
понижат още повече. Така емисиите от CO2 от отопление с електрическа енергия намаляват заедно 
с емисиите от CO2 от производството на електрическа енергия. При производството на топлинна 
енергия от КПТЕЕ емисиите от CO2 остават на същото ниво или дори се увеличават от съхранението 
на топлинна енергия. 

Разделното производство на електрическа и топлинна енергия оставя място за възобновяема 
енергия – както в електроенергийния, така и в топлоенергийния сектор. По този начин емисиите от 
CO2 от централизираното топлоснабдяване могат да намаляват постоянно. 

» Производството на електрическа и топлинна енергия трябва да бъде разделено. 
Комбинираното производство в електроцентрали за КПТЕЕ поддържа дела на 
производството на топлинна енергия от изкопаеми горива ненужно високо и пречи на 
използването на енергия от възобновяеми източници в топлоснабдяването. 

 

Елиминиране на критерия за допустимост „високоефективно 
комбинирано производство на енергия“ в Директивата за енергийната 
ефективност на ЕС и Насоките за държавна помощ  

Съгласно Директивата за енергийна ефективност (EED) на ЕС, подкрепата за КПТЕЕ се обосновава от 
по-добра енергийна ефективност в сравнение с разделното производство на електрическа и 
топлинна енергия. Според директивата една голяма централа за КПТЕЕ трябва да има 10 процента 
по-добра горивна ефективност от съпоставимо разделно производство, за да се счита за 
„високоефективна“. При по-малки централи за КПТЕЕ това изискване е още по-малко. Въз основа 
на това определение масово се одобряват субсидии за централи за КПТЕЕ съгласно Насоките за 
държавна помощ на ЕС, въпреки че топлофикационната мрежа, към която подават топлинна 
енергия, е със загуби средно над 10 процента, които обезсилват подобрението на ефективността с 
10 процента, определяно като „високоефективно“. Директивата за енергийната ефективност и 
правилата за държавна помощ на ЕС дават възможност за осигуряване на милиарди евро по 
национални програми за субсидии, които облагодетелстват общинските комунални услуги и 
промишлеността, заради това, че поддържат централизирани топлоснабдителни системи на 
основата на изкопаеми горива.  

На пазара за топлинна енергия това води до преференциални условия за централизираното 
топлоснабдяване от КПТЕЕ. Така се налага централизираното топлоснабдяване от възобновяеми 
източници, както и топлоснабдяването за отделни сгради, да се конкурират със силно 
субсидираното КПТЕЕ от изкопаеми горива. Това поставя индивидуалните системи за 
топлоснабдяване в неизгодно положение по отношение на цените, дори и да са също толкова 
ефективни поради липсата на загуби по преносната мрежа. Този факт не се променя дори 
обстоятелството, че индивидуалните системи за топлоснабдяване в Германия могат да получат и 
малка инвестиционна субсидия. 

Лекото увеличение на енергийната ефективност на една система за КПТЕЕ не е целесъобразно 
условие за получаване на субсидии, защото тази ефективност се обезсилва напълно от загубите по 
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преносната мрежа. Подходът на Директивата за енергийната ефективност за определяне на 
подобрения в ефективността чрез съпоставяне само на горива от една и съща категория (напр. 
КПТЕЕ от газ с газови турбини или КПТЕЕ от въглища с котли на въглища) също не оправдава 
очакванията. Системите с дял от възобновяеми енергийни източници са значително по-ефективни 
по отношение на първичната енергия и въздействието върху климата и трябва да бъдат включени 
в тези съпоставки (вж. Фиг. 2). 

Следователно понятието „високоефективно“ трябва да бъде премахнато по отношение на КПТЕЕ и 
схемите за субсидиране от държавите членки на това основание трябва да бъдат преустановени. 
Вместо това трябва директно да се насърчава производството на топлинна енергия от 
възобновяеми източници, без отклонението през субсидиите за КПТЕЕ, ако тази подкрепа не се 
окаже безпредметна при цялостно премахване на субсидиите за производство на електрическа и 
топлинна енергия от изкопаеми горива. 

» Технологията на комбинирано производство на енергия повече не трябва да се 
класифицира като „високоефективна“ и да се популяризира като такава. Системите за 
възобновяема топлинна енергия осигуряват по-висока ефективност. 

 

Коефициентът на преобразуване в първична енергия като възпиращ 
фактор за централизираното топлоснабдяване  

Коефициентът на преобразуване в първична енергия (КППЕ) е създаден, за да отчете енергийните 
загуби между енергията (от изкопаеми горива), вложена в системата, и окончателната подадена 
енергия. КППЕ, определен за различните горива, играе важна роля в енергийните баланси на 
сградите съгласно Директивата относно енергийните характеристики на сградите (EPBD). За тази 
цел са налице изчерпателни разпоредби, например в Приложение 4 от Закона за енергийните 
характеристики на сградите на Германия (GEG). Например КППЕ на енергията от въглища е 1,1, 
което означава, че се губи около 10 процента от използваната енергия. Тези загуби трябва да бъдат 
взети под внимание при цялостния енергиен баланс. Този коефициент в момента е 1,8 за 
електрическата енергия, тъй като производството ѝ е свързано с по-големи енергийни загуби. 
Коефициентът обаче вече е намаляван няколко пъти, за да се отчете нарастващият дял на 
електрическата енергия от възобновяеми източници. Топлинната енергия от геотермална енергия, 
слънчева термална енергия или природни топлоизточници е с КППЕ 0.  

Изненадващ е фактът, че КППЕ на централизираното топлоснабдяване (от изкопаеми горива) е 
доста нисък и е определен на минимум 0,3. Това вече представлява леко подобрение, тъй като в 
миналото са използвани дори отрицателни КППЕ за централизирано топлоснабдяване от 
изкопаеми горива. При такова отчитане изглежда, че централизираното топлоснабдяване почти не 
използва каквито и да е изкопаеми горива. Как е възможно това, след като повечето централи за 
КПТЕЕ използват такива горива?  

Причината се крие в трик при изчисленията, прилаган от разпоредбите в Германия. Енергийните 
загуби между първичната и крайната енергия се добавят почти изцяло към произведената 
електрическа енергия в централите за КПТЕЕ, така че почти да не се използва енергия от изкопаеми 
горива за топлинната енергия и КППЕ за централизираното топлоснабдяване от изкопаеми горива 
да бъде почти нула. Този метод на изчисление е наричан „метод на кредита за електрическа 
енергия“ (Stromgutschriftmethode). Така централизираното топлоснабдяване изглежда по-
екологосъобразно, отколкото е в действителност понастоящем. Докато КППЕ за централизирано 
топлоснабдяване от изкопаеми горива е изключително ниско в Германия, КППЕ, прилаган в 
различните държави членки на ЕС за КПТЕЕ от изкопаеми горива обикновено е под 1. 
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Ниският коефициент на преобразуване в първична енергия е конкурентно предимство за 
операторите на централизираното топлоснабдяване на пазара за топлинна енергия. Той освен това 
намалява стимулите за операторите на централизираното топлоснабдяване да включват топлинна 
енергия от възобновяеми източници. Следователно методите за изчисление на КППЕ, като този, 
използван в Германия, представляват пречка за „зеленото“ централизирано топлоснабдяване. 

 

Фигура 3: Разпределяне на коефициентите на преобразуване в първична енергия към електрическата и топлинната 
енергия според различни методи 

Ниският КППЕ за централизираното топлоснабдяване от изкопаеми горива води и до още един 
проблем: Ако собственик на жилище реши да се свърже към централното топлоснабдяване в нова 
сграда, той може да постигне стандарт за „почти нулева енергия“, който се изисква съгласно EPBD, 
дори и при по-ниски стойности на изолацията. При тези сгради това предизвиква десетилетия на 
допълнително търсене на енергия, тъй като погрешните инвестиционни решения при изграждането 
на нови сгради остават в сила в продължение на десетки години в съответствие с разпоредбите за 
„заварено положение“. 

Следователно трябва да се прилага т.нар. метод на Карно за изчисляване на КППЕ. При метода на 
Карно енергийните загуби между първичната и крайната енергия се разпределят към топлинната и 
електрическата енергия според мястото, където са възникнали. Така централизираното 
топлоснабдяване от централи за КПТЕЕ би получило по-висок КППЕ, което би стимулирало 
развитието на „зелената“ топлинна енергия в сектора на централизираното топлоснабдяване. 

При настоящата система държавите членки са свободни да определят КППЕ, който дава предимство 
на КПТЕЕ и е много вероятно да продължат да го правят в обозримото бъдеше, освен ако 
разпоредбите на ЕС не наложат други правила. Не е ясно дали Комисията ще промени подхода си 
да позволява гъвкаво определяне на КППЕ от националните правителства при предстоящите 
редакции на Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата за 
енергийната ефективност. В Германия например GEG предвижда само преразглеждане на 
методите на изчисление на КППЕ през 2025 г. със срок за прилагане до 2030 г.  

Този срок е прекалено късен и води до загуба на ценно време, особено предвид факта, че в 
строителния и топлофикационния сектор ще навлязат съществени допълнителни средства в 
контекста на програмите за стимулиране след епидемията от коронавирус. Методите за изчисление 
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на КППЕ трябва да бъдат преразгледани във възможно най-кратък срок, за да не се възпира 
развитието на централизираното топлоснабдяване от възобновяеми източници.  

» Коефициентът на преобразуване в първична енергия за централизираното топлоснабдяване 
трябва да се изчислява чрез т.нар. метод на Карно. Според настоящите методи 
топлоснабдяването от изкопаеми горива изглежда благоприятно за климата само в 
математическо отношение и забавя инвестициите в „зелено“ топлоснабдяване и изолация 
на сгради. 

 

Прекратяване на субсидиите за изкопаеми горива  

Една от най-обещаващите мерки за ускоряване на растежа на централизираното топлоснабдяване 
от възобновяеми източници е прекратяване на субсидиите за изкопаеми горива и създаване на 
равно поле на действие за топлинната енергия от възобновяеми източници. Това включва по-
конкретно субсидиите за КПТЕЕ, тъй като централите за КПТЕЕ разчитат предимно на изкопаеми 
горива. Много страни в ЕС са въвели схеми за субсидиране за централизирано топлоснабдяване от 
КПТЕЕ въз основа на критерия за допустимост съгласно Директивата за енергийната ефективност. 
Германия например предоставя следните субсидии (Таблица 1): 

Таблица 1: Субсидии съгласно KWKG 2020 и Наредбата за таксите за електропреносната мрежа, собствени 
изчисления 

Заплаща се основен бонус за всеки произведен kWh електрическа енергия, 
в зависимост от размера на централата, в рамките на максимум 30 000 
работни часа. Това възлиза на 8 цента/kWh за централи под 50 kW и 3,4 
цента за централи над 2 MW. Използваното гориво е без значение. 

1020 до 2400 €/kW 

Заплаща се еднократен бонус от €5 до 390/kW за преминаване от въглища 
на други горива, в зависимост от датата на пускане в експлоатация. 

5 до 390 €/kW 

През всяка година на функциониране една централа за КПТЕЕ може да 
получава плащане за избягване на такси за преносната мрежа съгласно 
Наредбата за таксите за електропреносната мрежа (Stromnetzentgeltver-
ordnung). Субсидията тук е изчислена за 10 години, като тя се отнася за нови 
централи, свързани към електропреносната мрежа до 31.12.2022 г. 

400 до 1000 €/kW 

Общо субсидии: 1425 до 3790 €/kW 

 

Тези плащания са много по-високи от инвестиционните разходи на централите за КПТЕЕ и освен 
това покриват част от разходите за горива. Предлагат се и допълнителни субсидии за изграждане 
на съоръжения за съхранение на топлинна енергия и централизирани топлофикационни мрежи.  

Трябва да бъде отбелязано, че тези субсидии, които се заплащат за нещо, което е по същество 
електрическа енергия и топлоснабдяване от изкопаеми горива, са много по-високи от субсидиите, 
предоставяни например за вятърни турбини. Малките централи, които попадат в обхвата на 
Регламента за разпределяне на усилията (ESR), не получават компенсация. 

КПТЕЕ и централизираното топлоснабдяване от изкопаеми горива са нито достатъчно ефективни, 
нито достатъчно благоприятни за климата, за да оправдаят такива огромни субсидии. Ясно е, че са 
налице по-усъвършенствани системи с възобновяеми компоненти по отношение както на 
ефективността, така и на избягването на разходи, свързани с емисиите от CO2. Настоящият подход 
за определяне на цели по отношение на климата и същевременно субсидиране на 
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електроцентрали на основата на изкопаеми горива, които подкопават именно тези цели, е лишен 
от смисъл и страда от липса на последователна визия. Топлинната енергия от възобновяеми 
източници все още не е икономически конкурентна, защото топлинната енергия от изкопаеми 
горива получава масирани субсидии, докато цените за CO2 за топлоснабдяване са прекалено ниски, 
какъвто е случаят в Германия, или несъществуващи, каквато е ситуацията в множество други 
държави на ЕС. В резултат от това новите централи за топлоснабдяване, които се планират в 
момента, все още разчитат предимно на изкопаеми горива. 

» Всички субсидии за отопление с изкопаеми горива, особено тези за електроцентрали за 
КПТЕЕ от изкопаеми горива, трябва да бъдат премахнати, за да се прекрати икономическата 
неравнопоставеност на „зеленото“ топлоснабдяване. 

 

Въвеждане на задължително планиране на системите за топлинна 
енергия на общинско ниво. 

Необходимо е общините да вземат дългосрочни решения за преобразуване на настоящото 
централизирано общинско топлоснабдяване, основано предимно на изкопаеми горива, в 
топлоснабдяване, основано на топлинна енергия от възобновяеми източници. Решенията са 
комплексни и изискват планиране напред в бъдещето. Общините например трябва да определят в 
кои райони има смисъл от топлофикационна мрежа и в кои случаи по-доброто решение е сградна 
отоплителна система. Необходимо е да се определят източниците на отпадна топлина и да се 
осигури земя за топлинна енергия от възобновяеми източници. Топлинната енергия от 
възобновяеми източници се нуждае от пространство. Общинските устройствени планове към 
момента обаче не включват такава категория земя.  

Планирането на топлоснабдяването на общинско ниво е необходимо, за да се направи пълна 
преценка на всички тези изисквания и за да се набележат най-добрите решения за конкретните 
местни обстоятелства. Дългосрочното планиране на системите за топлоснабдяване е от съществено 
значение за избягване на ефектите на стагнация и лоши инвестиционни решения. Само няколко 
общини обаче разполагат с процеси за планиране на системите за топлоснабдяване. Планирането 
на общински топлоснабдителни системи, които са в съответствие с целите по отношение на 
климата, трябва да бъде превърнато в законово изискване за общините. Това е необходимо, за да 
се отключи потенциалът за централизирано топлоснабдяване на основата на възобновяеми 
източници и за да се начертае пътят към декарбонизацията. 

Трябва също да се гарантира и липсата на икономически интерес от страна на общините в 
разширяването на топлоснабдяването на основата на изкопаеми горива. Част от високите субсидии 
за КПТЕЕ и централизирано топлоснабдяване в момента се озовават в общинските бюджети, с които 
се финансират проекти, като плувни басейни и културни съоръжения. Това води до проблемни 
стимули за отговорниците за вземане на решения в общините, което може да ги накара да решат в 
полза на енергията от изкопаеми горива при устройственото планиране, регулациите относно 
общинското топлоснабдяване и множество други административни решения. 

» От общините трябва да се изисква да планират системите за топлоснабдяване в 
съответствие с целите по отношение на климата, за да се даде начало на преминаването 
към (централизирано) топлоснабдяване на основата на възобновяеми източници, когато 
това е целесъобразно. 
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Преглед на правата за подаване на енергия към топлофикационните 
мрежи 

За разлика от пазарите за електрическа енергия и газ, не съществува разделяне на производството 
на топлинна енергия и преносните мрежи за топлинна енергия. Централизираните 
топлоснабдителни мрежи редовно се управляват от дружествата, които осигуряват и самата 
топлинна енергия. Това засяга най-вече централите за КПТЕЕ, които произвеждат електрическа и 
топлинна енергия и използват мрежата като топлопоглъщащо устройство. Топлоснабдяването на 
клиенти, които веднъж са избрали централизирано топлоснабдяване, не оказва влияние върху 
източника на топлинна енергия и не може да доведе до промени при доставчика на топлинна 
енергия. 

От техническа гледна точка е възможно интегриране на други генератори на топлинна енергия в 
мрежата и в някои случаи се прави именно това. Само че операторът на топлофикационната мрежа 
е този, който взема решение дали да разреши това. В Германия бонусът за иновативна топлинна 
енергия от възобновяеми източници (iKWK) облагодетелства и оператора на централата за КПТЕЕ и 
утвърждава доминиращата му роля в топлоенергийната мрежа. Законодателите са правили опити 
да въведат стимули за интегрирането на топлинна енергия от възобновяеми източници в 
централизираното топлоснабдяване от КПТЕЕ чрез Закона за КПТЕЕ. До момента успехът на това 
начинание е минимален.  

За да се насърчи приоритетното използване на устойчиво централизирано топлоснабдяване, 
топлофикационните мрежи трябва да бъдат отворени за други доставчици на топлинна енергия, 
когато това е технически изпълнимо. Тук като модел би могъл да се използва 
недискриминационният достъп до разделните мрежи за електрическа енергия и газ. Възможно е 
използването и на законодателството в областта на конкуренцията за въвеждане на такова 
изискване. Друг вариант в тази насока е приоритетно включване към мрежата на „зелената“ 
топлинна енергия.  

Член 24, параграф 4, буква б) от Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива 
на ЕС 2018/2001, RED II) разкрива и следната възможност: „... операторите на районни отоплителни 
и охладителни системи са задължени да свързват доставчиците на енергия от възобновяеми 
източници и отпадна топлина и студ.“ 

Призоваваме да бъде разгледана възможността за недискриминационен пазарен достъп за 
доставчиците на топлинна енергия от възобновяеми източници. В много случаи това би помогнало 
за по-бързото постигане на устойчиво централизирано топлоснабдяване. Производството на 
топлинна енергия и управлението на мрежата за топлоснабдяване трябва да бъдат разделени за 
по-лесен достъп на устойчивите алтернативи на топлинната енергия от изкопаеми горива.  

» Правителствата трябва да преценят най-добрия начин за осигуряване на достъп до мрежата 
за топлоснабдяване на трети страни – доставчици на възобновяема топлинна енергия. 
Производството на топлинна енергия трябва да бъде отделено от управлението на мрежата 
за топлоснабдяване. 

 

Заключение 

Преходът в областта на топлоснабдителните системи е задължителен градивен елемент за 
постигане на неутралност по отношение на климата. Дългите инвестиционни цикли в тази област, в 
съчетание с високия риск от стагнация с решения с висок въглероден отпечатък, обуславят с особена 
сила необходимостта от бързи действия. Това се отнася и за централизираното топлоснабдяване. 
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Германия и ЕС трябва спешно да премахнат сложната система от субсидии в полза на топлинната 
енергия от изкопаеми горива, която е в сила в момента. Редакцията на Директивата за енергийната 
ефективност на ЕС представлява ключова законодателна възможност в тази насока. Същевременно 
Германия и останалите държави членки на ЕС трябва да предприемат мерки срещу недобре 
съгласуваните стимули, които повлияват на решенията в полза на топлинната енергия от изкопаеми 
горива, и да приемат политики за насърчаване на пълен преход към топлинна енергия от 
възобновяеми източници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Няма по-подходящ момент: преобразуване на политическия дебат за енергийна трансформация в ЦИЕ“е част от 
Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на Федералното министерство на 
околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия (BMU). Конкурсите за проектни предложения 
на EUKI се провеждат от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основната цел на EUKI е да насърчава 
сътрудничеството в областта на климата в Европейския съюз (ЕС) с цел смекчаване на емисиите на парникови газове. 
Становищата, изложени в настоящата публикация, са отговорност само на автора/авторите и не отразяват непременно 
гледните точки на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на 
Германия (BMU). 
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Организацията „Environmental Action Germany“ е официално одобрена 
благотворителна организация, която работи в сферата на опазването на 
околната среда и защитата на потребителите. Тя е наградена с печата на 
одобрение на DZI. Завещателните дарения са освободени от имотни 
данъци, наследствени данъци и данъци върху даренията в Германия. 

Борим се в полза на защитата на климата и природните ни ресурси в 
продължение на над 40 години. Помогнете ни с дарение! Вашата подкрепа ще 
ни позволи да изпълним своята мисия – за бъдеще за природата и 
човечеството. Искрени благодарности!  
Herzlichen Dank! www.duh.de/spenden 
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