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Относно: Становище относно планирано въвеждане на 15-минутен период на сетълмент за
балансиращ пазар

Уважаема г-жо Петкова,
Уважаеми доц. д-р Иванов,
Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) е представителна организация за
сектор вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството от фирмите, активни в
сектора, основна част от които са производители. Традиционно асоциацията взема дейно
участие във всички важни за развитието на сектора процеси, във всички дебати, предшестващи
изменения в законовата и подзаконовата нормативна рамка, в хода на процеса по
либерализация.
В тази връзка и с настоящето писмо, БГВЕА изразявава своето становище относно
планираното въвеждане на 15-минутен период на сетълмент за балансиращ пазар. Считаме, че
планираната промяна е несъвместима с настоящата ситуация на пазара на електрическа
енергия, а прибързаното й реализиране би създало редица трудности на пазарните участници.
Тя би довела до драстично увеличаване на разходите за небаланси не само за ВЕИ
производителите, но и за крайните потребители, тъй като краткият интервал на сетълмент в
комбинация с прогнози, значително

отдалечени от реалното време, увеличават

неколкократно неточността на прогнозата. Подобни последици биха били в противоречие с
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чл. 6 (1) от Регламент 2019/943, който поставя акцент върху необходимостта от
приспособяване на балансиращия пазар към растящия дял на променливото производство на
енергия.
БГВЕА счита, че промените в работата на балансиращия пазар в посока на въвеждане
на 15-минутен период на сетълмент следва да бъдат съпътствани от съответните промени на
Борсовия пазар на електроенергия. Съгласно чл. 8 (2) от Регламент 2019/943 „Борсовият
пазар трябва да предоставя възможност на пазарните участници да търгуват с енергия на
времеви интервали, които са поне толкова кратки, колкото е периодът за уреждане на
дисбалансите”.
Производителите на енергия от вятър също така настояват да бъде дадена възможност
на участниците на пазара да търгуват възможно най-близо до реално време, например един
час преди сетълмент, като така се увеличи максимално способността на всички участници на
пазара да управляват дисбалансите си (чл. 8 (1) чл. 7 (2) б) от Регламент 2019/943).
БГВЕА настоява за прилагане на eвропейските регламенти в тяхното многообразие и
пълнота. Считаме, че въвеждането единствено на промяна по отношение на периода на
сетълмент на балансиращия пазар, без съпътстващи промени в пазара на електроенергия и
без анализ и отчитане на техническата осъществимост, икономическата ефективност и
въздействието върху участниците на пазара, би имало значително неблагоприятни последици,
както за пазарните участници, така и за крайните потребители.
Във връзка с изложените аргументи, БГВЕА настоява, позовавайки се на правомощията,
произтичащи от чл. 62 от Регламент 2017/2195, Регулаторът да предостави изключение по
отношение на въвеждането на 15-минутен период на сетълмент и съответно да отложи
прилагането на новия период на сетълмент до 1 януари 2025 г., като поиска дерогация.
Предвид важността на въпроса за всички пазарни участници, БГВЕА настоява
горепосочените

аргументи да бъдат взети под внимание. Оставаме на разположение за

диалог по темата.
С уважение,

Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА
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