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ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР

Уважаеми г-н Константинов,
Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), обединяваща мнозинството от фирмите, активни в
сектора за вятърна енергия в България, се обръща към Вас във връзка с правомощията на борсовия оператор
да определя еднолично размера на дължимите такси за участие на платформите на БНЕБ. В частност сме
силно обезспокоени от промяната на такса оборот за търговете с отклонение, влязла в сила от 11 ноември
2019г.
Посочената промяна представлява седемкратно увеличение на размера на такса оборот за продуктите
с девиация и води до чувствително увеличение на административните разходи за търговските участници. ВЕИ
производителите са поставени в неравностойна позиция спрямо конвенционалните производители, за които
ще продължи да се прилага такса в размер на 0,07 лв./МВт.
Подчертаваме, че възможността за предлагане на продукти на платформата за дългосрочни договори
осигурява предвидимост и стабилност на доходите на производителите и разходите за електроенергия на
потребителите, и съответно е от полза за електроенергийния пазар като цяло. Увеличението на таксите за
търговия на БНЕБ води до оскъпяване на електроенергията за потребителите и следва да бъде обект на
контрол и отчетност.
За нас остават неясни причините, които налагат тази промяна в тарифата на таксите на БНЕБ. БГВЕА
настоява тарифите да отразяват реалните разходи, като бихме искали да подчертаем, че продукт с
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отклонение не предизвиква повече разходи за БНЕБ от стандартен продукт на платформата за дългосрочни
договори.
Предвид все по-значимата роля на БНЕБ за участниците в електроенергийния пазар в хода на
либерализацията и с оглед на изложеното в настоящата позиция, БГВЕА настоява тарифите за участие на
организиран борсов пазар да бъдат разходоориентирани, да бъдат контролирани и официално одобрявани
от КЕВР след консултации със заинтересованите страни, за да се гарантира техния недискриминативен
характер и да не се допускат изкривявания на свободния пазар на електроенергия.
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