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Важни промени в Закона за
енергетиката

Важни промени в Закона за енергетиката бяха обнародвани в
Държавен вестник, бр. 38 от 8 май 2018 г. По-долу представяме
обобщение на измененията.

Промени, засягащи производители от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия и на електроенергия от възобновяеми източници с
обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW

Електрическата енергия, произведена от производители от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия и от производители от възобновяеми източници
с мощност 4 MW и над 4 MW, няма да бъде изкупувана по
преференциални цени, считано от 1 юли 2018 г. за
производителите от комбинирано производство и най-късно от 1
януари 2019 г. за производителите от възобновяеми източници.

Преференциалният режим се заменя с изплащане на премия на
тези производители от Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ („Фондът“). Фондът следва да сключи договори за
компенсиране с премия:

с производителите от високоефективно производство не
по-късно от 30 юни 2018 г. и
с производителите от възобновяеми източници не по-късно
от 31 октомври 2018 г.

След влизане в сила на договорите с Фонда горепосочените
производители ще продават произведената електрическа енергия
по свободно договорени цени. Сделките ще се осъществяват
само на организиран борсов пазар, с изключение на случаите, в
които даден производител снабдява с електрическа енергия свои
клонове, предприятия и обекти или снабдява обект на клиент
чрез директен електропровод.

Производителите могат да продават електрическа енергия и чрез
координатор на балансираща група.
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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. Фондът ще компенсира с премия:

производителите от високоефективно производство до
размера на количествата, определени с решение на КЕВР
за определяне на преференциална цена
производителите от възобновяеми източници до размера
на нетното специфично производство на електрическа
енергия, въз основа на което е определена
преференциалната им цена.

Фондът ще изплаща премия само за количествата електрическа
енергия, за които са му прехвърлени месечни сертификати за
произход, респективно гаранции за произход.

Внасяне на цена „задължения към обществото“ във Фонд
„Сигурност на енергийната система“

Считано от 1 юли 2018 г., търговците, производителите и
операторите на организиран борсов пазар, които сключват сделки
с електроенергия по свободно договорени цени с крайни клиенти,
както и крайните снабдители, доставящи електроенергия по
регулирани цени на крайни клиенти, ще внасят фактурираните
средства от цена „задължения към обществото“ във Фонда.
Същото задължение имат и операторите на електропреносната и
електроразпределителните мрежи за фактурираната цена за
потребената електрическа енергия за технологични разходи.

С цел обезпечаване навременно изпълнение на тези задължения,
търговците и производителите, посочени по-горе, се задължават в
срок до 30 юни 2018 г. да внесат във Фонда банкова гаранция или
депозит. Размерът на гаранцията/депозита се изчислява въз
основа на най-високата месечна стойност на цената „задължения
към обществото“, фактурирана от съответния търговец или
производител през предходните 12 месеца.

Правомощия на КЕВР във връзка с контрола по
изпълнението на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с
електроенергия

КЕВР вече има правомощия да разследва и санкционира
нарушения на Регламент № 1227/2011, свързани с търговия с
вътрешна информация и манипулиране на пазара на търговия на
едро с електроенергия. Имуществената санкция, която може да
бъде наложена за подобни нарушения е в размер до 10 на сто от
оборота за предходната финансова година на юридическото лице
– нарушител.

КЕВР ще контролира също и спазването от страна на пазарните
участници, търгуващи на едро с електроенергия и природен газ
на организирания борсов пазар или извън него, на задълженията
им съгласно Регламент № 1227/2011 за регистриране в Агенцията
за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) чрез
КЕВР, докладване на сделки на едро на АСРЕ и други.
Имуществената санкция при неизпълнение на тези задължения е
в размер от 10,000 лева до 100,000 лева.

kpmg.com/bg

Прекратяване на регистрация | Поверителност | Правни условия

https://www.linkedin.com/company/kpmg-bulgaria
https://twitter.com/KPMGBulgaria
https://www.facebook.com/KPMG.BG/
https://home.kpmg.com/bg/en/home.html
mailto:bg-office@kpmg.com?subject=Unsubscribe
https://home.kpmg.com/bg/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/bg/en/home/misc/legal.html


КПМГ България ЕООД, бул. „България“ 45/A, 1404 София, България.

© 2018 КПМГ България ЕООД, българско дружество с ограничена отговорност и
фирма-членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ 
Интернешънъл Кооператив („КПМГ Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. 
Всички права запазени.


