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Геотермално централизирано  

топлоснабдяване 

District Heating Network

Геотермална централа в Chevilly-la-

Rue, южно от Париж, Франция.   
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Двойна сситеми се изпозлват още 

1970 във Франция (Източна) 

Германия Унгария и др.  



Геотермално централизирано 

топлоснабдяване 



GeoDH Сиситеми в Европа 



Геотермално централизирано топлоснабдяване 

Инсталирани геотермални 

централизирани отоплителни 

системи в Европа (MW) 

Source: EGEC geothermal market report 2012 
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Горещи факти 

•Основните GeoDH пазари днес са Франция (42 системи), 

Исландия (33), Германия (24), Турция (20) и Унгария (17); 

•Бързоразвиващи пазари са основно в Германия (53 

новостроящи се системи), Франция (27), Унгария (17) и Дания 

(13); 

•Нови държави на пазара са Босна и Херцеговина, Хърватска, 

Норвегия и Испания; 

•Комбинирано производство предоставя 900MWth капацитет 

за отопление; 

•Ново поколение геотермални системи с комбинирано 

производство предоставя бъдещи възможности за GeoDH 

системите; 

•Почти всички държави в Европа (29) имат геотермална 

дейност   



Пазар на геотермално 

централизирано 

топлоснабдяване в Европа 



Бъдеще на GeoDH в Европа  

Ca. 4,000 
MWth 

170 New 
Plants 

By 2015 



Бариери за геотермалното развитие 
на Европейско ниво 

Централизирано топлоснабдяване  
Технически бариери  
 
•Липса на достъпна и детайлна информация за геотермалните 
енергийни източници 
•Необходима е реновиране на съществуващи топлоснабдителни 
мрежи за повишаване на ефективността;  
Регулаторни бариери  
 
•Липса на национална/регионална/местна регулаторна рамка   
•Продължителна и тежка административна процедура за лиценз, 
проучване и сондиране;  
  



Европейски бариери пред 
геотермланото развитие  

Централно топлоснабдяване  
Финасови бариери 
 

•Риск свързан първото сондиране и неговото покритие; 

•Капитална интензивност( c. 1-5-2,2 Mил. € / MWth – Средно в 
Европа); 

•Необходими са нови бизнес модели за икономическа 
жизненост на GeoDH; 

•Фрагментирано и много ограничено финасиране за 
геотермално централизирано топлоснадяване в Европа;   

•Нелоялна конкуренция с конвенционални енергоизточници;  
  

Бариери 



Промоция на геотермални 
централизирани 

топлоснабдителни системи в 
Европа 

GEODH Проект 
Contract nº: IEE/11/813/ SI2.616373 - GEODH    Project duration: 01/04/2012 – 30/09/2014    Created:08/06/2012 



Цели 
Стимулиране на проекти за геотермално централизирано 
топлоснадяване… 
 
В 14 Евроепйски държави… 
 
 
 
Чрез: 
•Повишаване на знанието за потенциалът, приложението и ползите  
•Опростяване на регулациите и подобряване на националната и 
местната рамка 
•Привличане на повече финасиране 
•Трансфер на добри практики  
•Обучение на енергийни специалисти за геотермални технологии 
 



     

  

 Потенциал на Геотермална центрлаизирни а 
отоплителни системи 

 

•Карта на Геотермални отоплителни системи (web tool);  

 

•Доклад представящ потенциала за геотермални отоплителни 
системи в избраните региони, включително и нуждите от 
отопление; 

 

•Прпоръки към плана за ВЕИ; 
 

 

 

 

 

 



     

 Препоръки за регулацията на геотермални 
централизирани топлоснабдителни системи  

 

•14 национални работни срещи; 

 

•Идентифициране на националните бариери;  

 

•Предложения за премахване на регултаорните пречки;  

 

 

 

 



 

 Финасови решения и проектен мениджмънт  

 

• Ръководство за изпълнение на устойчиви схеми за подкрепа 
на геотермални централизирани топлоснабдяване 

 

• Доклад за бизнес модели 

 

• Ръководство за проектен мениджмънт 

 

• Списък с финасови институции 
 

 

 

 

 

 



     

Добри практики и обучителни дейности  

 

•База данни с дибри пракитики;  

 

•14 национални обчителни курса;  

 

•Ръководство за обучение 



 

 Комуникация и разпространение 

 

• Електронна страница, бюлетин, видео, брошура; 

 

• GeoDH финален репорт  (500 копия + pdf , 30 страници, EN);  

 

• 14 местни промоционални работни срещи с посещение 1 
финална конференция 

 

 

 

 

 



Очаквани резултати 
GEODH ще повиши дела геотермални централизирани 
системи в Европа 

 Намаляване на въглеродните емисии на топлофикационния 
секторo … 

 

GEODH система в Копенхаген  



Проект GEOELEC 

   Обхват 

Ресусрсен риск  

•Екологично въздействие 

•Одобрение 

www.geoelec.eu за повече 
информацция 

http://www.geoelec.eu


Партньори & Контакти 
Enquiries Contact 
Co-ordinator  

EGEC, 63-67 Rue d’arlon, Brussels 1040, Belgium. 

com@egec.org, +32 2 400 10 24/27, 

 

Project Website: www.geodh.eu  

 

Partners: 

•European Geothermal Energy Council (EGEC) – Belgium 

•Magyar Állami Földtani Intézet - Hungary 

•Agency for geothermal power engineering - Slovakia 

•Union of Bulgarian black sea local authorities - Bulgaria 

•Slovensko društvo za daljinsko energetiko - Slovenia 

•Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Italy 

•Association Française des professionnels de la géothermie – France 

•Polish Academy of Sciences - Mineral and Energy Economy Research Institute - Poland 

•Fjernvarmens Udviklingscenter - Denmark 

•Gemeente Heerlen - Netherlands 

mailto:com@egec.org
http://www.geodh.eu/


Благодаря за 
вниманието!!!! 

Посети www.geodh.eu  

http://www.geodh.eu/

