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1) Въведение – живи примери за бъдещото развитие: 

Във време, в което цените на енергията растат, климатът се изменя и сме изправени 
пред социално-икономически предизвикателства, всички региони в ЕС трябва да търсят 
начини за осигуряване на стабилни, сигурни и финансово достъпни за всички граждани 
енергийни доставки, като едновременно с това спазват критериите за екологичност и 
устойчивост. 

Ако разгледаме различни интелигентни енергийни системи и инициативи за 
интелигентни мрежи, ще видим, че вече се прилагат немалко решения. Някои региони 
от купувачи на енергия се превръщат в доставчици, като сериозно наблягат на 
енергията от възобновяеми източници и по този начин създават образец за устойчиво 
енергопроизводство, позволяващо стабилизиране на цените на енергията и успоредно с 
това – реализиране на печалба. 

Гюсинг в Австрия, например, от беден периферен регион преди, се превърна в образец 
за устойчивост, покривайки всичките си енергийни нужди с местни възобновяеми 
източници, като добивана локално биомаса, слънчева топлинна енергия и 
фотоволтаици. Електрическите централи в региона свидетелстват за „безспорни 
социално-икономически резултати“ и произвеждат достатъчно излишна енергия, за да 
печелят и да инвестират повторно във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)1. 

Както островите, така и селските и рядко населените райони са изнамерили нови 
начини за постигане на независимост от външни енергийни доставки чрез инвестиции в 
системи от интелигентни мрежи. Регионите, успешно комбиниращи енергията от 
възобновяеми източници с решения за интелигентно складиране, не само намаляват 
силната си зависимост от вноса на изкопаеми горива; те могат също така да гарантират 
сигурността на енергийните доставки за своите граждани. 

Подобни иновации и промени могат да се видят в Мадейра (Португалия)2, Ел Йеро 
(Испания), Хостетин (Чешка република) и Икария (Гърция)3 – все примери, които 
показват, че преобразуването на енергийните мрежи и замяната на изкопаемите горива 
с електричество, добито по пътя на енергия от местни възобновяеми източници, е 
сигурна, финансово достъпна и осъществима реалност. 

Ако се възприеме един цялостен подход, други сектори, например транспортът и 
отоплителните/охладителните системи, могат да бъдат обвързани и така да създадат 

                                               
1 Австрийски институт за пространствено планиране (ÖIR): Бернд Шу, Ерих Далхамер
SWECO International AB: Никлас Дамсгор, Ерин Никол Стюарт; по искане на комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ: ДВИЖЕЩА СИЛА НА МЕСТНОТО И 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, стр. 41.
2 Австрийски институт за пространствено планиране (ÖIR): Бернд Шу, Ерих Далхамер
SWECO International AB: Никлас Дамсгор, Ерин Никол Стюарт; по искане на комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ: ДВИЖЕЩА СИЛА НА МЕСТНОТО И 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, стр. 50.
3 Ел Йеро: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
остров Икария (вж.: Научни доклади и доклади за политиката на JRS. Проекти за интелигентни мрежи в Европа: Придобит опит и 
настоящо развитие. Актуализация за 2012 г., http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, стр. 58.)
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здрави синергии и да намалят емисиите на СО2. Такива примери има в Дания1, където 
складирането на произведената в интелигентната инфраструктура електроенергия в 
период на пиково производство позволява произведената на местно ниво енергия да 
остане за местно потребление. 

Регионът – образец за регенерация, Харц, е регион в неблагоприятно положение в 
Германия, който включва всичките споменати елементи: производство и разпределение 
на енергия, основано предимно на енергия от възобновяеми източници, 
научноизследователски и развойни дейности, складиране на енергия, потребление и 
пестене на енергия (включително интелигентни измервателни уреди, контрол на 
пиковото потребление, сградна изолация, е-транспорт); той е друг конкретен пример за 
регион образец с най-добри практики2.

Освен това в регионите със системи за интелигентна енергия местните общности и 
гражданите могат да станат също „производители – потребители“ (prosumers), които 
отчасти произвеждат за собствените си енергийни нужди и отчасти продават 
електроенергия на мрежата, и обслужват виртуалните електроцентрали заедно с други 
участници. Мнозина са водещите производители, достойни за пример: това са групи 
граждани, които вече притежават значителна част от слънчевите панели, например, 
като някои дори са се организирали в граждански сдружения3. Това дава възможност за 
активно включване в мрежата не само на произведената на местно равнище енергия от 
възобновяеми източници, но и за активно участие на гражданите в бъдещото ни 
енергопроизводство и енергопотребление. 

2) Интелигентните мрежи са жизненоважни

Един от най-важните стимули за предприемане на промени в днешната енергопреносна 
мрежа е подобреното включване на различни източници на енергия (например 
вятърната или слънчевата енергия). Пълният им потенциал може да бъде използван 
само когато гъвкавата интелигентна мрежа балансира променливите нива на 
предлагането и търсенето на енергия и осигурява интелигентна система за складиране и 
разпределение. Това включва необходимостта да се мисли както по-мащабно, на 
равнище на ЕС, така и с по-малък обхват – в рамките на домакинството, на местно и 
регионално равнище. Например вятърните паркове в открито море произвеждат голямо 
количество енергия далече от енергопотребяващата промишленост и имат възможност 
да снабдяват с енергия много региони в международен план. Слънчевите панели на 
покривите произвеждат енергия с ниско напрежение за един дом, но допълнителната, 
неизползвана енергия може да бъде включена в мрежата и за това е необходим 
двупосочен поток на енергията. Когато слънцето грее слабо или вятърът не е толкова 

                                               
1 EREC, Грийнпийс: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate (Нуждата от постоянно действаща инфраструктура 
за възобновяеми източници за спасяване на климата). http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, стр. 36.
2 Австрийски институт за пространствено планиране (ÖIR): Бернд Шу, Ерих Далхамер
SWECO International AB: Никлас Дамсгор, Ерин Никол Стюарт; по искане на комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент: Инфраструктура за енергия от възобновяеми източници: движеща сила на местното и регионалното развитие. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, стр. 59. 
Срвн. също за REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Такъв пример в селски регион е слънчевият панел, поставен от жителите на Елтвил (Германия) на техния обществен басейн:
http://www.buergersolar-eltville.de/
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силен, за да се стабилизира мрежата, трябва да се доставя допълнителна енергия (от 
складирана енергия или други гъвкави източници на енергия). С цел да се подпомогне 
преходът от традиционните енергийни доставки към по-променливо, децентрализирано 
енергопроизводство, следва да бъдат разгледани различни регулаторни, законодателни 
и стопански стимули1. 

Необходими са инвестиции в електрически мрежи за всички видове напрежение, както 
и инвестиции в други решения, като например когенерацията на електричество и 
топлина. Едно решение за всички региони е невъзможно. Най-доброто решение е 
отделното за всеки регион решение, като се отчитат местните условия. По този начин 
могат да бъдат оптимизирани местното енергопроизводство и потребление. 
Следователно фокусът върху инвестициите следва да се концентрира върху местния 
принос на мрежите и гъвкавите ресурси, включително възможностите за складиране.

3) Интелигентната мрежа е повече от интелигентен измервателен уред – към един 
цялостен и многосекторен подход 

Работната група на Комисията за интелигентните мрежи определя същите като: „мрежи 
за електроенергия, които могат с неголеми разходи да интегрират поведението и 
действията на всички потребители, свързани към тях – производители, потребители и 
тези, които са едновременно и производители, и потребители, за да се гарантира 
икономически ефективна и устойчива електроенергийна система с ниски загуби и 
високо качество, сигурност на доставките и безопасност“2.

От една страна, съгласно това определение една интелигентна мрежа позволява нов, по-
интелигентен тип енергийна система, при който енергията се произвежда и използва 
близо до мястото на производство, вместо да се пренася на дълги разстояния, и при 
който е възможна двупосочна комуникация между произвеждащата страна и страната 
на потреблението. 

От друга страна, както показаха множество анализирани примери, въвеждането на 
интелигентни мрежи трябва да бъде включено в цялостния контекст на регионалната 
политика, за да има максимални ползи за региона. 

Енергийният сектор е свързан с много други сектори, включително жилищното 
настаняване, околната среда, социалното приобщаване, строителния сектор и 
транспорта. Ето защо за регионите е полезно да имат регионален план, който да 
включва енергетиката заедно с всички тези други сектори. Гражданите трябва на всяка 
цена да вземат участие и да могат да дадат своя принос за това регионално планиране. 
Специално при планирането на мрежите процесите в момента се нуждаят от 
прозрачност и трябва да бъдат подобрени, а търсенето и производството трябва да 

                                               
1 Вж.: Заша Мюлер-Кренер и Зузане Лангсдорф за Фондация „Хайнрих Бьол“: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
стр. 25-27.
2 Функционалности на интелигентните мрежи и измервателни уреди 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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бъдат достатъчно добре интегрирани в процеса на планиране и трябва да включват 
операторите на разпределителни системи и доставчиците на технологии за 
интелигентните мрежи. Подобни всеобхватни подходи засилват синергиите и 
гарантират дългосрочни резултати. 

Интелигентната мрежа означава намаляване на загубите на енергия по време на 
производството, преноса и разпределението. Пестенето на енергия означава да се 
намалят количествено загубите на енергия във фазите на производство и 
разпределение. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) също 
предполагат активно включване на крайните ползватели, с цел да се повиши 
осведомеността и да се спечелят гражданите като съзнателни потребители на енергия. 
По този начин се постига пестене по цялата мрежа, включвайки тук и крайните 
ползватели, и така се увеличават максимално икономическите и екологичните ползи и 
се постига повишена сигурност на доставките. Следователно секторът на ИКТ има 
основна роля за това енергийният сектор да стане по-интелигентен. Не операторите на 
енергоразпределителните и на енергопреносните системи, а секторът на ИКТ е този, 
който притежава технологията, позволяваща двупосочния поток на информация в една 
мрежа. Всички тези резултати могат да бъдат подобрени, ако пестенето на енергия 
наистина стане същност на цялото регионално планиране, занимаващо се с 
интелигентните мрежи.

Следователно, като се огледат последиците в местен и регионален план от 
разработването на интелигентни мрежи, следва да помислим за по-всеобхватната 
картина в контекста на регионалната политика. Ето защо предлагаме термина 
„интелигентни енергийни системи“. „Интелигентната енергийна система“
включва интелигентни мрежи, интелигентни измервателни уреди, увеличаване на 
производството на енергия от възобновяеми източници, решения за интелигентно 
складиране, мерки за енергийна ефективност, свързване на непреките сектори към 
интелигентна мрежа и други подобни елементи в един регионален енергиен план. 

4) Положителното въздействие върху местната заетост в рамките на регионалната 
икономика

Положителните странични последици от разширяването и насърчаването на 
комплексните интелигентни енергийни системи са огромни. В допълнение към вече 
споменатите ползи, интелигентната енергийна система може да улесни създаването на 
местни устойчиви работни места. Строителната промишленост е една от основните 
области, в които ще бъдат създадени работни места1 не само чрез преки инвестиции в 
енергийната инфраструктура, но и чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност 
и ремонти, например в сектора на жилищното строителство. Това ще доведе до 
трансформиране на един традиционен сектор, ще даде тласък на МСП и ще създаде 
голямо търсене за нови умения при традиционните работни места. Ето защо са 
необходими инвестиции в нови умения за нови работни места. Същото се отнася и за 
секторите на ИКТ, транспорта и тези, които доставят зелено оборудване и зелени 

                                               
1Срвн. например: CEDEFOP. МОТ: Умения за зелени работни места. Европейски обобщен доклад.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, стр 3.
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услуги1, тъй като те са пряко и непряко свързани с разгръщането на интелигентната 
енергийна система. В тези сектори също така могат да бъдат създадени огромен брой 
нови работни места в резултат на въвеждането на регионалните концепции за 
интелигентна енергийна система.

Освен това интелигентната енергийна система, която е с по-добра енергийна 
ефективност, ще има значителен ефект на разпространение върху заетостта в цялата 
икономика чрез мултиплициращи ефекти, тъй като могат да бъдат гарантирани 
стабилни и сигурни енергийни доставки.

Ето защо важен въпрос, отвъд интелигентната енергийна система, е как регионите 
могат да насърчат местните възможности за заетост, свързани с въвеждането на 
интелигентните енергийни системи, като покажат защо публичните инвестиции в тези 
системи са ключов фактор за успеха на местния и регионалния пазар на труда. 

5) Интелигентните енергийни системи като фактори на енергийната демокрация

Докладът ще разгледа също демократичните аспекти на интелигентните мрежи и 
местното производство и потребление на енергия от възобновяеми източници. Той ще 
подчертае колко важни са потребителите и гражданите не само като ползватели на 
енергия и следователно потенциално пестящи енергията, но и като активни фактори в 
интелигентната енергийна инфраструктура и разпределение, тъй като те трябва да се 
възползват от предимствата на модернизираните системи. Активното участие не е само 
създаване на „емоционална ангажираност“, то може също да повиши местното равнище 
на доходите.
Активното участие ще увеличи също така приемането, от една страна, на системите за 
енергия от възобновяеми източници, а от друга, на прехода към друг тип поведение, 
свързано с енергопотреблението. В резултат на това е необходимо пълно публично 
участие на принципа на партньорството и споделяне на ползите, а така също и 
прозрачност във всички фази на процеса на планиране. Само чрез включването на 
крайния потребител във всички етапи на разработването на интелигентната енергийна 
система е възможно да се гарантира дългосрочен устойчив успех. За да се премахнат 
част от пречките на равнище на ЕС, Европейската комисия трябва да осигури повече 
свобода за местните норми в рамките на единния пазар.

6) Защита на данните и неприкосновеност на личния живот

Интелигентните мрежи и измервателни уреди могат да бъдат оперативни само ако 
данните за ползвателите се обменят в мрежата. Проучванията показват загрижеността 
на гражданите за защитата на личните им потребителски данни, когато информацията 
за потреблението на електричество в реално време се регистрира и използва в новата 
интелигентна инфраструктура. За да бъде по-добре прието разгръщането на 

                                               
1 UNEP, МОТ, IOE и ITUC: „Зелени работни места: Към достойни условия на труд в устойчив, нисковъглероден свят“, 2008.
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интелигентните енергийни системи, е изключително важно личните данни на 
ползвателите да останат неприкосновени, а също и сигурни. Ето защо съществуващото 
законодателство относно защитата на личните данни се нуждае от приспособяване на 
национално равнище и на равнище на ЕС. Трябва да се подкрепят инвестициите в 
научноизследователска и развойна дейност в сферата на усъвършенстваните 
инструменти за анонимизация. Също така трябва да съществуват ясни насоки относно 
това кой отговаря за събирането, предаването и най-вече сигурността на данните. 

7) Необходима рамка за интелигентните енергийни системи

І. Финансиране 
Този раздел ще изложи различните възможности за финансиране, за да обхване трудния 
въпрос кой плаща за нужното развитие на инфраструктурата, необходимо за 
интелигентните мрежи. Тук ще се разгледат финансовите инструменти и съответното 
законодателство, както и ролята на ЕИБ и други европейски финансови институции. 
Следва да се обърне особено внимание на ролята не европейските фондове, като 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, особено ЕФРР, Кохезионния фонд 
и ЕЗФРСР. Възможностите за финансиране за периода 2014–2020 г. ще включват 
инвестиции в производството и разпределението на енергията, получена от 
възобновяеми източници, енергийната ефективност и потреблението на енергия от 
възобновяеми източници, както и интелигентното енергийно управление и системите за 
интелигентно разпределение, складиране и пренос. В ЕФРР ще бъде определен 
минимален дял за регионите, за да се концентрират, в зависимост от равнището им на 
икономическо развитие, до 20 % от ресурсите на ЕФРР в горепосочените 
инвестиционни приоритети. Освен това, за да се улесни употребата на наличните 
фондове чрез увеличаване на капацитета (административния) за разработване и 
управление на проекти, изграждането на капацитет ще бъде допустимо за финансиране 
и ще спомогне да се използват възможностите в областта на разработването на 
интелигентните мрежи. Те могат да послужат като катализатори за инвестициите и 
докладът ще се концентрира върху стимулите за инвестиране. Тъй като финансирането 
и процесът на вземане на решения засягат различни териториални равнища, 
многостепенното управление играе важна роля за успешното изпълнение.

ІІ. Държавната помощ и други правила на единния пазар
Настоящата политика за вътрешния пазар строго разделя различните участници с 
обосновката, че така се повишава конкуренцията. Това може да се окаже пречка пред 
системата за интелигентна енергия и да затрудни постигането на многосекторен 
подход. Следователно тази политика трябва да бъде преразгледана и да разкрие 
възможности за регионалните и местните органи, при което безвъзмездните помощи и 
пестенето се споделят между секторите, като предоставят една по-интелигентна и по-
гъвкава рамка, позволяваща в крайна сметка да се пести още повече, както в сектора на 
енергетиката, така и в други сектори. 

ІІІ. Оперативна съвместимост и отворени стандарти
Оперативната съвместимост ще бъде от основно значение за интелигентната 
инфраструктура, тъй като регулаторната несигурност и различните стандарти забавят 
разгръщането на интелигентната инфраструктура. Също така е необходимо по-голямо 
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сътрудничество с Европейската организация за технически стандарти. Ако 
интелигентните измервателни уреди не могат да бъдат използвани в други региони, ако 
интелигентните мрежи не могат да се свързват с другите държави, се губи добавената 
стойност. Комплексните пазарни условия и регулаторни рамки са основни препятствия 
за интелигентните енергийни системи. Тези аспекти трябва също така да бъдат 
включени в оперативната съвместимост на инвестиционните модели, като са 
необходими отворени стандарти за улесняване на тази съвместимост.

8) Трансгранични региони и транснационална мрежа

Докладът ще разгледа свързването и побратимяването на регионите, споделянето на 
ползите и знанието, както и сътрудничеството между регионите от гледна точка на 
анализите на разходите и ползите. Много често най-екологичният и най-икономичен 
подход за пограничните региони не е само приложеният в техните национални граници, 
но и в сътрудничество с техните задгранични съседи. Този трансграничен подход 
следва да бъде поощрен. Знанието също следва да бъде споделено по-мащабно на 
равнище на ЕС и следователно изграждането на мрежи и обмяната на най-добри 
практики между всички региони на равнище на ЕС следва да бъдат насърчени. Това ще 
бъде стъпка напред в установяването на транснационална мрежа на регионите със 
системи за интелигентна енергия.


