Промени в Закона за енергетиката
Май 2019 г.

Отмяна на преференциалния режим за производителите от
високоефективно комбинирано производство и ВЕИ
производители с мощност от 1 MW до 4 МW
Облекчаване на административната тежест на малките ВЕИ
производители
Отпадане на цените за достъп и пренос при износ на
електроенергия
Промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и в Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ) бяха обнародвани в Държавен
вестник, бр. 41 от 21 май 2019 г. По-важните изменения се отнасят
до следното:

Отмяна на преференциалния режим за производителите от
високоефективно комбинирано производство и ВЕИ
производители с мощност от 1 MW до 4 МW
Eлектроенергията, произведена от производители от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия и от производители от възобновяеми източници
(„ВЕИ производители“) с мощност от 1 MW до 4 MW, вече няма да се
изкупува по преференциални цени от обществения доставчик и от
крайните снабдители:
От 1 юли 2019 г. – за производители от високоефективно
производство и
Не по-късно от 1 октомври 2019 г. – за ВЕИ производители.
Считано от тези дати, малките производители до 4 MW продават
електроенергията на организирания борсов пазар самостоятелно
или чрез координатор на балансираща група.
Производителите от високоефективно производство в срок до 30
юни 2019 г. следва да сключат договори за компенсиране с премия с
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), които ще
са в сила от 1 юли 2019 г. ВЕИ производителите трябва да сключат
договори за компенсиране с премия с ФСЕС до 31 август 2019 г.,
които ще влязат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г.
Размерът на премията ще се определя ежегодно от Комисията за

енергийно и водно регулиране (КЕВР), като разлика между
преференциалните цени и определената от КЕВР за този период
прогнозна пазарна цена. Производителите от високоефективно
производство ще бъдат компенсирани с премия до размера на
количествата, определени от КЕВР, а ВЕИ производителите - до
размера на нетното специфично производство, въз основа на което
е определена преференциалната им цена до изтичане на срока по
договора им за дългосрочно изкупуване.
С горните промени, компенсационният механизъм за малките
производители с мощност от 1 MW до 4 MW ще се уеднакви с
механизма, който беше въведен миналата година за големите
производители с мощност 4 MW и над 4 MW.

Облекчаване на административната тежест на малките ВЕИ
производители
Mалките ВЕИ производители с обща инсталирана мощност до 30 kW
вече няма да декларират приходите си и да внасят дължимите
вноски във ФСЕС на месечна база, а един път годишно – в срок до
31 март на всяка календарна година.
Също така горепосочените производители ще предоставят
информация за производството на електроенергия до Агенцията за
устойчиво енергийно развитие веднъж годишно - в срок до 31 януари
на всяка календарна година.

Отпадане на цените за достъп и пренос при износ на
електроенергия
Ясно са регламентирани лицата, които, считано от 1 юли 2019 г.,
дължат цени за достъп и/или пренос до съответната мрежа, а
именно: производителите на електроенергия, операторите на
електроразпределителни мрежи за количеството електроенергия за
покриване на технологични разходи по преноса и крайните клиенти
(с изключение на обекти на клиенти, снабдявани с директни
електропроводи).
С горната разпоредба се гарантира, че цени за достъп и пренос
няма да се дължат от търговците при износа на електроенергия,
като по този начин изнесената електроенергия ще се третира по
един и същ начин с електроенергията, реализирана на вътрешния
пазар.
На Ваше разположение сме, ако Ви е необходимо съдействие във
връзка с новите разпоредби.
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