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ДО:

ДОЦ.Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ГР. СОФИЯ 1000, БУЛ. ”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ” № 8

Относно: Проект на решение относно изменение на определените с решение № Ц-25 от 01.07.2021 г.
на Комисията за енергийно и водно регулиране премии на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kw и над 500 kw (Проекта)

Уважаеми доц. д-р Иванов,

Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) e представителна организация за сектор
вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора, в това
число и инвеститори в проекти за производство на електроенергия от вятър. Членовете на БГВЕА
формират съществен дял от общата инсталирана мощност на вятърна енергия в България. Основните
насоки, в които работи активно асоциацията, са развитие на законодателната и регулаторната рамка с
цел създаване на благоприятна бизнес и инвестиционна среда.
Въпреки заявлението на КЕВР че „отлага своите заседания по всички производства във
връзка с регулиране на цени в сектор „Електроенергетика“ съгласно приетото от Народното
събрания на Република България решение за налагане на мораториум върху цената
електроенергията, БГВЕА би желала да потвърди несъгласието си с Проект на решение относно
изменение на определените с решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно
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регулиране премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана мощност 500 kw и над 500 kw (Проекта), и по-конкретно с определната в Проекта
прогнозна пазарна цена (ППЦ) за производители от вятърна енергия в размер на 282,92 лв/MWh,
както и със съответния размер на премията за тази група производители от 0 лв/MWh.
Подробно изложихме мотивите си в Писмо с Вх. № Е-04-19-17/14.12.2021г. и се придържаме към
тях.
В допълнение бихме искали да акцентираме върху изразените по време на общественото
обсъждане съображения, а именно:
При определянето на премиите, следва да се отчета фактът, че значителна част от вятърните
производители продават енергията си по дългосрочни договори на фиксирана цена, близка до
настоящата ППЦ от 114.76 лв./MWh (определена с Решение № Ц-27 от 01.07.2021). Отнемането на
премиите би означавало, че тези производители ще загубят приблизително половината от своите
доходи, което ще доведе или до невъзможност да обслужват кредитите си заради значително
занижените приходи, или до отказ от сключените договори и съответни значителни неустойки.
Промяна на прогнозната пазарна цена за вятърните производители би довела до опити за
предоговаряне на цените по тези дългосрочни договори по цялата верига производител, търговец,
потребител, което е невъзможно предвид клаузите в сключените договори. Договорите за изкупуване
между повечето ВЕИ производители и търговците са базирани на стандартизирания EFET договор за
покупко-продажба на електроенергия, приложим в цяла Европа. Търговците затварят експозициите си
чрез продажба на тази енергия на фиксирана цена на крайни клиенти или чрез финансов хедж и други
пазарни инструменти. Условията по договорите за изкупуване не позволяват предоговаряне на
цената, а при предсрочно прекратяване се дължи неустойка в размер на недоставената
електроенергия по пазарната цена за съответния период.
В този смисъл така описаната ситуация би застрашила цялостното функциониране на сектора,
водейки до вълнообразно прекратяване на редица текущи договори за изкупуване на енергия от ВЕИ,
начисляване на огромни неустойки и следователно фалити не само при ВЕИ производители, но и
при търговци на електроенергия. Подчертаваме, че именно тези сключени дългосрочни договори за
изкупуване на ВЕИ енергия гарантират на клиентите им в настоящата безпрецедентна енергийна криза
стабилни, предвидими и конкурентни цени на електрическата енергия. Считаме, че не е редно именно
тези производители и консуматори, които управляват пазарните си рискове, да се окажат ощетени от
предлаганите промени.
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БГВЕА счита, че принципите за равенство, справедливо третиране на всички пазарни участници
и за защита на съществуващите инвестиции, са основни и трябва да се съблюдават стриктно. В този
смисъл предлагаме диференциран подход при определяне на премиите, като се подходи
индивидуално към всеки производител. Предложението ни е производителите, които могат да
докажат посредством ежемесечните си декларации си към Фонд Сигурност на електроенергийната
система (Фонд СЕС), че техните доходи са реализирани посредством дългосрочни договори на цени
близки до настоящата ППЦ (114.76 лв/МВч), да продължат да получават премиите си в размер,
съгласно настоящето ценово решение. Това предложение ще бъде отправено и към Парламентарната
Комисия по енергетика с цел законово регламентиране на справедливо третиране на всички пазарни
участници.
Не на последно място, подобна промяна би навредила не само на вече реализираните
проекти, но би била лош сигнал и към потенциалните инвеститори в сектора, които са ориентирани
към пазари със стабилна регулаторна рамка, сигурност и предвидимост на цените. В този смисъл
влошаване на инвестиционния климат ще се окаже сериозно препятствие пред страната за постигне
амбициозните климатични и енергийни цели, поставени на европейско ниво.
Разчитаме, че Регулаторът ще подходи отговорно, като вземе предвид гореописаните от БГВЕА
аргументи, както и припокриващите се с нашето, становища на другите ВЕИ асоциации.

.

С уважение,
Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА
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