
ДО
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА във връзка с ЗИД на ЗЕ
954-01-16/22.03.2019г.

Уважаеми народни представители, 

             Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия(СЕПЗЕ) се запозна,  с
така предложените промени на Закона за Енергетиката (ЗЕ). Като единствен легитимен
защитник на производителите на възобновяема енергия от маломащабни съоръжения
съгласно дефиницията на Регламент 651/2004, ние предлагаме следните допълнения
към така предложените промени.

1. Въвеждане на нов параграф в ДЗП на ЗЕ:
§18 от ЗИД на ЗЕ не се прилага към производители по ал 1,собственици на  мало
мащабни инсталации (до 500KW), съгласно дефиницията на Европейския Регламент
651/ 2014 и § 17 от преамбюла на Директивата 2018/2001/ЕС
 Основание: 

 Транспониране на съображение 29 и чл.6 от новата Директива 2018/2001/ЕО
от 11.12.2018г. 

 Прилагане на Държавна помощ 44840 (2016/NN) 
описани  съгласно  Нотификация  Брюксел,  04.080.2016  C(2016)  5205  final.
Имплементиране  в  частта  за  подпомагане  на  производството  на  енергия  от
възобновяеми източници в България, по членове чл. 77 и 78 от Нотификацията за ВЕИ
до,  500  кW.p.  инсталирана  мощност.  Тези  мерки  са  нотифицирани,  но
имплементацията им е забавена, въпреки заложените цели на България.

Считаме,  че  чрез  предложеното  изменение  ще  бъде  гарантирана
жизнеспособността  и устойчивостта на 274 фирми, към които неправилно се прилага
§18 от ЗИД на ЗЕ,  въпреки,  че те не са подпомагани по „схема за подпомагане“  за
изграждане на централите им и въпреки че §18 от ЗИД на ЗЕ директно противоречи на
европейско законодателство, а именно – чл. 6 от новата нетранспонирана в България
директива 2018/2001/ЕО. 
            Нашето предложение е в съответствие  и  равноправие с предложената промяна
ЗИД на ЗЕ  954-01-16/22.03.2019г., тъй като за ВЕИ производителите с мощност между
4MW.p. &  1MW.p. са  гарантирани  „договори  за  разлика“,  което   защитава  тяхната
устойчивост  и  жизнеспособност.  Вярваме,  че  ако  подобен,  подход-  гарантиращ
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устойчивост,  чрез  жизнеспособна  изкупната  цена  не  се  приложи  и  към
маломащабните  ВЕИ,  това  е  основание  за  пореден  двоен стандарт  в  българската
енергетика.

Считаме,  че  с  промяната  която  предлагаме,  ще  гарантира  избягване  на
неминуемото затваряне и на последната централа от засегнатите 274 фирми, поради
неплатежоспособност. С фиксираната към момента цена за тези фирми а именно 10.4
стотинки на киловат/час,   дори централите на свободния пазар,  които не получават
„преференциална“ цена реализират по-добра изкупна цена. 
Предложената промяна е в духа на §17 от нетранспонираната Директива 2018/2001/ЕС.

2.Въвеждане на нов параграф:
За  производители от ВЕИ, собственици на мало мащабни инсталации до 500 кW.p.
отпада задължението за заплащане на разходи по: такса достъп,  балансиране на
енергийната система на енергийната система и по Фонд СЕС. `
Основание: въвеждане  на  мерките  за  помощ  на  малки  ВЕИ  съгласно  чл.42.  т.9  от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г. В член 43 от регламента е
записано, че държавите членки имат право да освободят ВЕИ производители до 500kw
с изключение на производителите от вятърна енергия от задължения като такса достъп,
балансиране и плащания по фонд СЕС като оперативна помощ. Нещо повече, съгласно
43(1) от същия регламент такава помощ е съвместима с член 107 и 108 ДФЕС, тоест не
се налага нова нотификация до ЕК.

Павлина Трифонова
Председател на УС на Съюза на европейските производители на зелена енергия. 
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