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София, 03 декември 2019г.
ОТНОСНО: СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО
НА КЛИМАТА № 902-01-58

Уважаема г-жо Петкова,
Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми доц. Иванов,

Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), обединяваща мнозинството от фирми, активни в
сектора за вятърна енергия в България, се обръща към Вас във връзка със Законопроект за допълнение на
Закона за ограничаване изменението на климата № 902-01-58, приет на първо четене от Комисията по
енергетика на 28.11.2019г.
Промените в закона предвиждат индустриалните предприятия да получат от Фонд Сигурност на
електроенергийната система („ФСЕС“) помощ от приходите от продажбата на квоти от емисиите от парникови
газове. В чл.57 ал.1 се създава нова т.10, която гласи: „Предоставяне на помощ на предприятия в сектори и
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подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради
прехвърлянето на разходите за квоти емисии парникови газове, свързани със схемата за търговия с квоти
емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.”
Коментарите на БГВЕА са в две основни направления:
1. Следва да бъдат оповестени обективни и конкретни критерии, на базата на които ще бъде
направена преценка кои точно индустриални предприятия ще получават съответната помощ.
2. С оглед на факта, че приходите от продажба на квоти постъпват във ФСЕС и съответно помощта за
индустриалните предприятия ще се изплаща от Фонда, БГВЕА настоява законодателните
изменения и подзаконовите нормативни актове да гарантират, че новите финансови ангажименти
на ФСЕС няма да нарушат неговата финансова стабилност. Като страна по договорите за
компенсиране с премии на ВЕИ производители, ликвидността на Фонда е от съществено значение
за стабилността на инвестициите, както и за нормалното функциониране на свободния пазар като
цяло. Следва да се вземе предвид и че отделните компоненти за набиране на средства във ФСЕС
(като цената на CO2 емисии) носят пазарен риск. БГВЕА счита, че каквито и да било законови
промени трябва да се приемат едва след изрично подсигуряване на възможността, Фондът да
заплаща своевременно задълженията си по договорите с производителите.
Надяваме се, че коментарите ни ще бъдат взети предвид при разписване и финализиране на проекта
на Закона за изменение и допълнение на Закона за ограничаване измененията на климата и последващите
подзаконови нормативни актове.

С уважение,

Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА

