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ДО:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
ГР. СОФИЯ 1169, ПЛ. ”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” № 1

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура № 054-01-103,
внесен на 11.11. 2020г.

Уважаеми господин Николов,

Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) е представителна организация за сектор
вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството от компаниите, активни в сектора,
включително и инвеститори в проекти за производство на електроенергия от вятър.

БГВЕА е традиционно активна страна във всички дебати, свързани с развитие на
електроенергийния сектор в България. В тази връзка с настоящето становище БГВЕА представя отново
своето предложение за промяна на текста на закона.

Отпадането на

задължението ВЕИ производители по чл.100 ал.4 и чл. 6 от ЗЕ да

осъществяват сделки на организиран борсов пазар.

БГВЕА предлага изменение на чл. 100, ал. 4 и чл.6 от Закона за енергетиката, задължаващ
ВЕИ производители с инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW съгласно изменението, в сила от 01 юли
2019 г. / с инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW съгласно предложеното настоящо изменение/,
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да предлагат цялото количество произведена електроенергия единствено на организиран борсов
пазар. БГВЕА предлага следните конкретни изменения на текстовете на ЗЕ:

„(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от
2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от
01.07.2019 г.) Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с
обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, от операторите на електропреносната и
електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос,
съответно по разпределение, както и сделките по ал. 2 и 3 се осъществяват на организиран
борсов пазар на електрическа енергия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от
24.07.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 5, изм. ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп.
- ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Производители по чл. 162а и производители с обект с
обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми
източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия
чрез координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при
независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и
задължително продава закупената от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на
организиран борсов пазар на електрическа енергия.“
Нашите аргументи в полза на настоящето предложение са свързани с необходимостта от
транспониране в националното законодателство на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/944 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС и по-специално на чл. 3, ал.4 от нея.

Задължението да продават енергията си на организирания борсов пазар лишава ВЕИ
производителите от възможността да търгуват енергията си дългосрочно, за разлика от
конвенционалните производители на електрическа енергия. На платформата за дългосрочна търговия
на БНЕБ, а именно „Пазарен сегмент на двустранни договори“ липсва продукт, който отговаря на
спецификите на ВЕИ енергията и това ги лиша от възможността да търгуват на този пазарен сегмент.
De facto, ВЕИ производителите нямат равнопоставен достъп до пазара на едро на електроенергия.
Задължението да продават енергия само на организиран борсов пазар е дискриминационно спряно
ВЕИ производителите и по своята същност противоречи на чл. 3, ал.4 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/944, тъй
като невъзможността ВЕИ производителите да продават енергия на всички сегменти на БНЕБ ги
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поставя в неравнопоставеност и дискриминационно положение на пазара на едро спрямо останалите
производители на енергия. Предвид че в други страни от ЕС, ВЕИ производителите имат достъп до
пазар на двустранни дългосрочни договори, това ограничение на национално ниво за ВЕИ
производителите не ги поставя в еднакви условия на конкуренция спрямо същата група пазарна
участници от други държави-членки.
С цел да се гарантира наличие на еднакви условия на конкуренция за ВЕИ производителите и
недискриминационен достъп до пазара на едро за ВЕИ, следва да отпадне ограничението за
производителите с инсталирана мощност от 1 MW и над 1 MW да осъществяват сделки само на
организиран борсов пазар на електрическа енергия.
Надяваме се, че аргументите ни ще бъдат взети предвид и предложението ни ще бъде
внесено в проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. БГВЕА подчертава
желанието и готовността си да участва в конструктивен дебат по теми, свързани с развитие на
електроенергийния сектор.

С уважение,
Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА
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