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Изх. № 10
05.09.2019 г.
До
г-жа Теменужка Петкова
Министър
Министерство на енергетиката
ул. „Триадица“ №8
София
г-н Жечо Станков
Председател
Заместник министър
Министерство на енергетиката
ул. „Триадица“ №8
София
Относно: Позиция на Националната енергийна камара относно Правила за
организацията и контрола по изпълнението на „Национална рамка за инвестиции за
периода 2021 – 2030 г.“

Уважаемa г-жо Петкова,

С оглед на стартираната от Министерство на
енергетиката процедура по изготвяне на
наредба за организация и контрола по
изпълнението на „Национална рамка за
инвестиции за периода 2021-2030“ по чл. 10в
във връзка с възможността за безплатно
разпределяне на квоти с цел модернизация
на енергийния сектор от Директива (ЕС)
2018/410 за изменение на Директива
2003/87/ЕО (Директивата), България има
възможността да разгледа варианта,

In view of the procedure initiated by the
Ministry of Energy for the preparation of an
ordinance for the organization and control of
the implementation of the National Investment
Framework for the period 2021-2030 under
Art. 10c regarding the possibility of free
allocation of allowances for the modernization
of the energy sector by Directive (EU)
2018/410 amending Directive 2003/87 / EC
(the Directive), Bulgaria has the opportunity to
consider the option given to beneficiary
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предоставен на страните бенефициенти да
пренасочат
част
от
безплатно
разпределените им квоти по чл. 10в параграф
4 към Модернизационния фонд по чл. 10г.
Страните бенефициенти следва да уведомят
Европейската комисия (ЕК) за решението си
до 30 септември 2019 г. и заедно с това да
предоставят списък с конкретни приоритети
за страната им в контекста на проекти,
финансирани по чл. 10в и 10г.

countries to redirect part of their free
allowances under Art. 10c paragraph 4 to the
Modernization Fund under Art. 10d.
Beneficiary countries should notify the
European Commission (EC) of their decision
by 30 September 2019 and at the same time
provide a list of specific priorities for their
country in the context of projects funded under
Art. 10c and 10d.

В тази връзка, подкрепяме проекта на
наредба
представена
за
обществено
обсъждане в общия му план, а именно да
организира разпределянето на безплатни
квоти чрез тръжна процедура и за малки, и за
големи проекти. Считаме за необходимо в
Наредбата да бъде предвиден случаят, в
който неразпределени квоти по чл. 10в в
резултат на недостатъчно участие в
обявените търгове, бъдат прехвърлени в
края
на
периода
или
към
Модернизационния фонд, или към
национален фонд със сходна цел,
гарантиращ, че квотите ще се използват
за модернизация на енергийния сектор –
да подкрепя изготвянето и изпълнението
на проекти, класирали се за финансиране
по Модернизационния фонд, но с
финансиране под 100%.

In this regard, we support the draft ordinance
presented for public consultation in its general
plan, namely, to organize the allocation of free
quotas through a tender procedure for both
small and large projects. We consider it
necessary to provide in the Ordinance the
case in which the unallocated allowances
under Art. 10c, as a result of insufficient
participation in the tenders announced, will
be transferred at the end of the period either
to the Modernization Fund or to a national
fund with a similar function, guaranteeing
that the allowances will be used for the
modernization of the energy sector, in order
to
support
the
preparation
and
implementation of projects qualifying for
Modernization Fund financing, but with
funding below 100%.

В паралел с изготвянето на наредбата за
изпълнението на чл. 10г от същата
Директива и във връзка със създаването на
Модернизационния фонд, е наложително
още в наредбата да бъдат описани
приоритетите на страната ни подробно,
стъпвайки на общите теми, описани в
Директивата. Съгласно информационната
бележка на ЕК относно прилагането на

In parallel with the preparation of the
ordinance for the implementation of Art. 10d
of the same Directive and in connection with
the establishment of the Modernization Fund,
it is imperative in the ordinance that the
priorities of our country are described in detail,
based on the common topics described in the
Directive. According to the information note of
the
European
Commission
on
the
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Директивата
България
като
страна
бенефициент по Модернизационния фонд
следва да проведе обществени дискусии
относно оперативните правила, да се включи
в разработването и приемането на акта за
изпълнение на Модернизационния фонд от
ЕК включително да изведе националните си
приоритети и теми, които да бъдат
финансирани от заделените за България
средства в размер на 5.84% от Фонда до края
на 2019 г.
Докато допустимите
приоритети са общо формулирани в
текста на Директивата (чл. 10г, параграф
2), България има възможност да внесе
необходимата за енергийния ни сектор
конкретика, която действително да доведе
до увеличение на инвестициите и
реализацията
на
модернизационни
проекти в сектор енергетика.
Членовете на Националната енергийна
камара разпознават следните приоритети
като достатъчно конкретни и мотивиращи,
за да бъдат представителите на (частния)
български енергиен сектор активни
участници в реализацията на целите и
възможностите, предоставяните от Фонда.
• Енергийна ефективност – създаване
на национален фонд за финансиране
на мерки за подобряване на
енергийната ефективност
• Развитие
и
интеграция
на
възобновяеми
енергийни
източници в
електроенергийна
система и пазар.
• Системи за съхранение на енергия
• Развитие на топлофикационни
мрежи
–
финансиране
на
разгръщането на топлофикационните

implementation of the Directive, the
beneficiary country under the Modernization
Fund should hold public discussions on the
operational rules, be involved in the
development and adoption of the act for
implementation of the Modernization Fund by
the EC, including outline its national priorities
and topics, to be financed by the funds
earmarked for Bulgaria in the amount of 5.84%
of the Fund by the end of 2019. While the
permissible priorities are
generally
formulated in the text of the Directive (Art.
10d, paragraph 2), Bulgaria has the
opportunity to bring in the specificity
needed for our energy sector, which will
actually lead to an increase in investments
and the realization of modernization
projects in the energy sector.
The National Energy Chamber members
recognize the following priorities as
sufficiently specific and motivating for the
representatives of the (private) Bulgarian
energy sector to be active participants in the
realization of the goals and opportunities
provided by the Fund.
• Energy efficiency - setting up a
national fund to finance energy
efficiency improvement measures
• Development and integration of
renewable energy sources in the
electricity system and market.
• Energy storage systems
• Development of district heating
networks - financing the deployment
of district heating networks and
increasing their efficiency by
focusing on cities with low air quality
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•

•

разпределителни
мрежи
и
повишаване на ефективността им с
фокус върху градовете със занижени
показатели на качеството на въздуха;
финансиране на модернизацията на
горивните системи на фосилни горива
с такива, захранвани от алтернативни
горива като водород.
Цифровизация
на
електроразпределителните мрежи –
национална програма за плановата
цифровизация
на
електроразпределителните мрежи и
модернизацията им с цел адаптиране
към
променящата
се
електроенергийна
система
и
посрещане на нуждите на клиентите
на електроенергийни услуги.
Е-мобилност

•

•

indicators;
financing
the
modernization
of
fossil
fuel
combustion systems with those
powered by alternative fuels such as
hydrogen.
Digitalization of the electricity
distribution networks - a national
program for the planned digitization
of the electricity distribution networks
and their modernization in order to
adapt to the changing electricity
system and to meet the needs of
customers of electricity services.
E-mobility

Oставаме на разположени за участие в NEC is ready to actively participate in public
обществените обсъждания по формулиране discussions on the formulation of the national
priorities.
на националните приоритети.

С уважение,

Оливие Маркет
Съпредседател на УС
Национална енергийна камара

Робърт Дик
Съпредседател на УС
Национална енергийна камара
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