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Моля, обадете се по-късно

Защо не приемат България и Румъния в Шенген и
какво означава това
от Зорница Маркова, Огнян Георгиев, 21 апр 2011
14:48

Вятърът печели
България навлиза в
групата на страните, които
преразглеждат зеления си
бизнес
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специални преференции
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Борба с вятърни перки
Ограничаването на
проектите за зелена

Борбата с икономическата логика на настоящия кабинет и прехвърлянето на
проблемите на следващите правителства тази седмица взе поредната си
жертва - пазарът на зелена енергия.
За последните няколко месеца инвеститорите в соларни панели и вятърни
перки бяха нарочени за спекуланти, перачи на пари и двигател на задаващия
се зелен балон. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ако ядрената енергетика
в България спре, цената на електричеството ще скочи 18 пъти заради
енергията от възобновяемите източници.
Причината за настоящия завой срещу зелената енергия е доста по-прозаична.
В България балон още няма. В сочената за пример Испания например,
вятърните генератори и слънчевите панели формират над 10% от
електропроизводството. В България - едва 1.6%. Пране на пари в зелените
технологии вероятно има, но ако това е причина за ограничаване на някой

Вятърът печели

България навлиза в групата на страните, които
преразглеждат зеления си бизнес
от Илин Станев, 21 апр 2011 16:05

Тънки сини сметки

Зад предложението на СДС за предварителен вот ДСБ
заподозря опит за провал на дясната коалиция
от Велина Господинова, 21 апр 2011 17:31

Тройната Лотхен

...или как прокуратурата разтрои един свидетел, за
да си реши проблем с доказателствата
от Димитър Пеев, 21 апр 2011 15:57

Нови чужди звезди

Novotel и Hilton се прицелиха в средния хотелски
сегмент на София
от Бисера Станева, 21 апр 2011 13:22
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Увеличаване

бизнес, то по-логична цел би била хазартът. Колкото до цените, те наистина
са високи, това се признава дори от представители на индустрията. Но че
зелените технологии ще доведат до шоков ръст на цените, е просто
несериозно да се говори. За последната година средната месечна сметка от
200 kWh e натежала с 1.8 ст. заради увеличаването на зелената надбавка в
цената на електричеството.
Целта е естествено да се ограничи ръстът на цените на електроенергията.
Миналата година мишената бяха електроразпределителните дружества, сега
е ред на зелените инвеститори. Естествено, че правителството не трябва да
позволява произволен ръст на цените и очевидно зелената енергия има
нужда от корекции. Но ако идеята беше да се спре хаосът в секторът, то с
приетия тази седмица Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
това не се случи. С него обаче строителството на нови зелени
енергомощности става почти незвъзможно.
Три фалшиви претекста

Доставка на цветя.Безплатна доставка за София.
Виталекс Флорал.

Ð¦ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ð»Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð·Ð
°Ñ†Ð¸Ñ
ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ‚Ð° VRF ÑÐ¸ÑÑ‚ÐµÐ¼Ð° Ð·Ð° Ð´Ð¸Ñ
€ÐµÐºÑ‚Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð¿Ð°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° LG. ÐÐ
Ñ Ñ
Ñ
ÑÑ
ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»
Ð½Ð°
Ð¿ÐµÐ»ÐµÑ‚Ð¸
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð° Ð¿ÐµÐ»ÐµÑ‚Ð¸ Ð½Ð° ÐµÐ´Ñ€Ð¾
Ð¸ Ð´Ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð
ÐšÑƒÑ…Ð½ÐµÐ½ÑÐºÐ¸ ÑƒÑ€ÐµÐ´Ð¸
Ð”Ð¾Ð¼Ð°ÐºÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸ Ð¸ ÐºÑƒÑ…Ð½ÐµÐ½ÑÐºÐ¸
ÑƒÑ€ÐµÐ´Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¢Ð¾Ð¿ Ð¨Ð¾Ð¿. ÐŸÐ¾Ñ€ÑŠÑ‡Ð
°Ð¹ ÐžÐ½Ð»Ð°Ð¹Ð½!
t
h b
ÐÐ°Ð¼Ð°Ð»ÐµÑ‚Ðµ
ÑÐ¼ÐµÑ‚ÐºÐ°Ñ‚Ð° Ð·Ð°
Ñ‚Ð¾Ðº
ÐÐ°Ð¼Ð°Ð»ÑÐ²Ð°Ð½Ðµ ÑÐ¼ÐµÑ‚ÐºÐ°Ñ‚Ð° Ð·Ð°
Ñ‚Ð¾Ðº Ð·Ð° 22Ð»Ð². Ð•Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ

В сферата на зелените инвестиции битуват три огромни илюзии, които тази
седмица се въплътиха в промените в ЗЕВИ.
Увеличаване

Първата от тях е свързана с трудните за асимилиране заявени 18 хил.
мегавата бъдещи вятърни (ВятЕЦ) и фотоволтаични централи (ФЕЦ).
Еквивалентът на 18 ядрени реактора на АЕЦ "Козлодуй", които едва ли не
само чакат да бъдат присъединени към електрическата мрежа, едва ли
някога ще видят бял свят. Това няма как да стане, дори и да го твърди
премиерът Бойко Борисов. Реалното включване на мощностите изцяло се
контролира от НЕК и електроразпределителните дружества, които могат да
наложат спирачка, когато поискат. Държавата и без това предвижда десет
пъти по-малко ВятЕЦ и ФЕЦ до 2020 г. Ограничаването на спекулантските
намерения обаче се превърна във водещ мотив за всякакви преправяния на
нормативните документи. Инвестициите в зелени технологии пък успяха да
си извоюват прозвището на следващия балон след този в строителството. И
то още преди да е започнала сериозна реализация на проектите.
Втората голяма илюзия е за огромното влияние на зелената енергия върху
сметките за ток. Тя започна да се изтъква от правителството от края на
миналата година, когато стана ясно, че се изчерпват възможностите за
поддържането на цената на тока ниска. Така започнаха да се търсят
"резерви" по веригата. Първо бяха орязани разходите на държавните
предприятия, което със занижения контрол над харченето на пари за
инвестиции и ремонти, доведе до проблеми в преносната мрежа. През лятото
на миналата година под ударите на държавата попаднаха
електроразпределителните дружества, към които бяха изказани редица
съмнения за печалбите им. Следващи логично се оказаха инвеститорите в
зелена енергия, които са лесна мишена за пред обществеността. Истината
обаче е, че зелената енергия оскъпява електроенергията едва с 0.3 ст. на
киловат, а слънчевата и вятърната дори по-малко. При средна сметка от 200
kWh на месец това прави 60 ст., от които соларните панели и перките
формират малко над 50%.
Третата голяма илюзия е, че страната почти е изпълнила изискванията на
Европейския съюз към 2020 г. 16% от потребената енергия да бъде от
възобновяеми енергийни източници. Според министъра на икономиката,
енергетиката и туризма Трайчо Трайков през изминалата година 15.6% от
произведената енергия е от ВЕИ. По данни на Евростат за 2009 г. обаче,
където се гледа делът на зелената енергия в крайното потребление,
процентът е едва 6.2. Или страната е далеч от целите си, които ще започнат
да се отчитат от края на тази година, когато трябва да постигнем 10.72%.
Според министерството на икономиката заблудата не била умишлена.
Директивата, която изисква измерването на възбновяемата енергия от
крайното енергийно потребление (т.е. всички видове горива), а не само от
електропотреблението, е влязла в сила за България едва миналата година и
все още не са правени изчисления. Тази заблуда обаче вече формира
държавна политика. Ако това не бъде изпълнено, страната ще трябва да
купува скъпа зелена енергия от държави, преизпълнили целите си.
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Следваща страница » "Колко много мегавати"
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Борба с вятърни перки
Ограничаването на
проектите за зелена

Основните механизми за насърчаването на възобновяемите енергийни
източници са два. Посредством преференциална цена на изкупуване на този
вид енергия или на принципа на т.нар. зелени сертификати. Въвеждането на
зелени сертификати било обсъждано през 2006-2007 г., по време на
подготовката на действащия в момента закон за зелената енергия, разказва
бившият шеф на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната
среда" в министерството на икономиката Костадинка Тодорова. При тях
електроразпределителното дружество има задължението определен процент
от доставяната от него енергия да е зелена. Така ЕРП-тата имат интерес да
свързват зелени централи към мрежата си, като избират от тях тези,
предлагащи най-добра цена, като по този начин се създава конкуренция
между зелените централи. Изпълнението на задължението се доказва чрез
покупка на зелен сертификат, гарантиращ, че закупената енергия наистина е
от ВЕИ. Предвиждало се да се въведе и праг на мощностите, за да не се
стига до злоупотреби например с водните ресурси, енергията от които е

Защо не приемат България и Румъния в Шенген и
какво означава това
от Зорница Маркова, Огнян Георгиев, 21 апр 2011
14:48
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България навлиза в групата на страните, които
преразглеждат зеления си бизнес
от Илин Станев, 21 апр 2011 16:05

Тънки сини сметки

Зад предложението на СДС за предварителен вот ДСБ
заподозря опит за провал на дясната коалиция
от Велина Господинова, 21 апр 2011 17:31

Тройната Лотхен

...или как прокуратурата разтрои един свидетел, за
да си реши проблем с доказателствата
от Димитър Пеев, 21 апр 2011 15:57

Нови чужди звезди

Novotel и Hilton се прицелиха в средния хотелски
сегмент на София
от Бисера Станева, 21 апр 2011 13:22
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сравнително евтина. Впоследствие идеята отпада заради административните
трудности и слабата привлекателност за инвеститорите. Опитът на държави
като Холандия и Великобритания показва, че в непредвидимите борсови цени
на сертификатите банките не виждат солидни гаранции за изплащане на
кредитите, както и че заради липсата на либерализиран пазар на енергията в
ЕС търговията със зелени сертификати не може да се превърне в развит
инструмент.

енергия
21 апр 2011

Увеличаване

Увеличаване

Така страната избира да стимулира бизнеса посредством модела на
преференциалната цена на изкупуване, която се дава за определен период
от време. Първоначално той беше за 12 години. В края на 2008 г. държавата
реши да задвижи още по-силно зелената енергия и срокът беше увеличен на
15 години за вятърните централи и на 25 години за слънчевите. Цената към
момента на вятъра е между 180 и 190 лв. на магават, а на слънцето - между
730 и 800 лв. Инвеститорите имаха сигурност за парите си посредством
ограничените възможности на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) да променя цената веднъж годишно само с 5 процента
надолу или нагоре върху еконадбавката за съответния възобновяем източник.
НЕК и ЕРП-тата пък бяха длъжни да свързват към мрежите си всички зелени
централи. Гарантираната печалба логично привлече редица инвеститори.
"Тук все още производството на енергия от соларни източници е нещо ново
за разлика от страните в Западна Европа, които отдавна са развили този
бизнес", обясни преди време Роберто Сол, президент на корейската SDN
Company за България, която разработва няколко големи соларни парка. За да
ги привлекат, страните от Източна Европа предлагат по-добра
преференциална цена на изкупуване, за да стимулират този пазар. "В
България, поне към момента, тя е доста висока", коментираха още от
компанията, която впоследствие направи и дарение на държавата от 1 млн.
лв.

Доставка на цветя.Безплатна доставка за София.
Виталекс Флорал.
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Започна закупуването и преобразуването на земя и изготвянето на хиляди
проекти за вятър и слънце. Липсата на всякаква цедка обаче затрупа НЕК и
електроразпределителните дружества с инвеститорски намерения. Като
резултат търговците на ток в един момент негласно започнаха да бавят
свързването към мрежата и бизнесът въпреки разписаните в закона стимули
се оказа в голяма степен блокиран. Някои зле направени преценки от страна
на регионалните екоинспекции за определени паркове в зоните от "Натура
2000" допълнително превърнаха зелената енергия в удобна за налагане на
ограничения сфера. "Имаме класически пример за това как един зле написан
закон създава условия за спекула с ограничен ресурс. По сега действащия
закон без почти никаква инвестиция може да се стигне до подписване на
предварителен договор за присъединяване и много "инвеститори" точно това
правят - нареждат се на опашката за капацитет с единствената цел след това
да си продадат мястото на някой, който действително има намерение да
строи", казва адвокат Петър Таков от CMS Cameron McKenna LLP.
Таков, който е и в надзорния съвет на Българската ветроенергийна
асоциация, обяснява, че за тази ситуация може да има две обяснения - или
типичен административен хаос, или умисъл. "На мен ми се струва, че има
хора, за които това положение предлага доста ползи, и това определено не
са сериозните инвеститори, които правителството твърди, че иска да
привлече."
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Моля, обадете се по-късно

Каква я мислихме
Вятърът печели
България навлиза в
групата на страните, които
преразглеждат зеления си
бизнес
21 апр 2011

И замириса на
биомаса
Парламентът даде
специални преференции
на този вид възобновяема
енергия
21 апр 2011

Борба с вятърни перки
Ограничаването на

Вместо да поправят всички тези несъвършенства обаче, настоящите промени
в Закона за възобновяемите енергийни източници са на път тотално да убият
бизнеса. Законът трябваше да реши три основни проблема: по какви цени
най-справедливо (изгодни за инвеститорите и поносими за потребителите) да
се изкупува зелената енергия, как да се отсеят "кухите" проекти на
спекулантите и как централите да се свързват безпроблемно в мрежата, така
че хем да се оползотворяват ВЕИ, хем да не се разбалансират мощностите по
веригата.
За да се реши проблемът с капацитета на мрежата, промените предвиждат
НЕК и трите електроразпределителни дружества всяка година да подават
информация в ДКЕВР какви мощности и къде могат да присъединят. Така на
практика не нуждите на икономиката, потреблението и природните
дадености ще определят развитието й, а капацитетът на мрежата. "Мрежата
трябва да се развива спрямо източниците, а не обратното. Планът на НЕК за

Защо не приемат България и Румъния в Шенген и
какво означава това
от Зорница Маркова, Огнян Георгиев, 21 апр 2011
14:48

Вятърът печели

България навлиза в групата на страните, които
преразглеждат зеления си бизнес
от Илин Станев, 21 апр 2011 16:05

Тънки сини сметки

Зад предложението на СДС за предварителен вот ДСБ
заподозря опит за провал на дясната коалиция
от Велина Господинова, 21 апр 2011 17:31

Тройната Лотхен

...или как прокуратурата разтрои един свидетел, за
да си реши проблем с доказателствата
от Димитър Пеев, 21 апр 2011 15:57

Нови чужди звезди

Novotel и Hilton се прицелиха в средния хотелски
сегмент на София
от Бисера Станева, 21 апр 2011 13:22
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проектите за зелена
енергия
21 апр 2011

Увеличаване

Увеличаване

развитие на мрежата изобщо не третира ВЕИ", коментира Костадинка
Тодорова.
За редуцирането на свръхпроектите пък се предвижда инвеститорите да
заплащат депозит на мрежовия оператор от 25 хил. лв. за централите от 5
мегавата и по 50 хил. лв. за по-големите. Това беше предложено от самите
инвеститори, за да се отсеят несериозните играчи и да се предотврати балон
на пазара на зелена енергия. Сумата ще се приспада от общите разходи за
присъединяване, но има риск от несправедливост, защото разходи за
свързване са различни при централи на 500 м или на 20 км от
електропровода. Инвеститори видяха в промяната възможност да се
субсидират мрежовите компании без ясни гаранции, че те ще изпълнят
задълженията си. Ако инвеститорът не си свърши работата и не се свърже
към мрежата в срок по своя вина, парите остават в полза на търговеца на
ток. Обратният вариант обаче не е предвиден в закона, а производителят на
екоенергия може да си търси правата само по съдебен път. Това вече е
практика при строежа на трафопостове от строителните предприемачи, които
след това ги предават на доста занижена цена на ЕРП-тата.

Доставка на цветя.Безплатна доставка за София.
Виталекс Флорал.

GS Energy - BP Solar
Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ñ‚Ð°Ð¸Ñ‡Ð½Ð¸ Ð¿Ð
°Ð½ÐµÐ»Ð¸ Ñ
Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð½Ð° Ñ‚ÐµÑ…
Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð Ñ, Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ Ð
Ð¦ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ð»Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¸Ð¼Ð
°Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ‚Ð° VRF ÑÐ¸ÑÑ‚ÐµÐ¼Ð° Ð·Ð° Ð
´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð¿Ð°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð½Ð° LG ÐÐ°ÑƒÑ‡Ð Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ðµ
ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ» Ð½Ð°
Ð¿ÐµÐ»ÐµÑ‚Ð¸
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð° Ð¿ÐµÐ»ÐµÑ‚Ð¸ Ð½Ð°
ÐµÐ´Ñ€Ð¾ Ð¸ Ð´Ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ
€Ð¾Ð Ð·Ð²Ð¾Ð´ÑÑ Ð²ÐµÐ½Ð°Ñ Ð° ÑÐ Ð

Третата основна промяна предвижда отпадне на ограничението за движение
в цената с 5% надолу или нагоре, като така ще се даде възможност цената
на слънчевата енергия, която се спряга за надценена, да падне сериозно
след влизането на промените в сила. Представители на бранша вече говорят,
че може да падне с над 20%. Някои от тях смятат, че това ще ги направи
нерентабилни, други като Евгений Янков, който ръководи соларния парк на
"Полар-Уиском България", казва, че новите проекти могат да понесат това
намаление. Междувременно срокът за задължително изкупуване на енергия
от фотоволтаици спадна от 25 на 20 години, а за тока от вятърни паркове
срокът се промени от 15 на 12 години. Това пък до известна степен
противоречи на идеята цената да се смъква, тъй като по-краткият срок
означава точно обратното.
Каква стана
Това, което предизвика истинското недоволство на инвеститорите обаче,
дойде изненадващо по време на последните обсъждания в парламентарните
комисии на второ четене и след среща на депутатите от ГЕРБ с премиера
Бойко Борисов. Промяната, обявена за "смъртоносна" за сектора, предвижда
цената, по която ще продава зелената енергия, да се определя при
получаването на т.нар. Акт 15, т.е. непосредствено преди пускането на
съоръжението в експлоатация, а не при подписването на предварителния
договор с мрежовия оператор, когато започват и разговорите с банките. Така
инвеститорите до последния момент няма да знаят по какви изкупни цени ще
продават зеления ток и съответно дали ще могат да връщат кредитите си.
Образно казано, това е да вложите парите си в апартамент на зелено, но да
не знаете до построяването му колко ще струва той - логично нито една
банка няма да ви отпусне ипотека.
Според действащия в момента закон тарифата също се фиксира на късен
етап - на Акт 16, но движението й само в рамките на 5% спрямо
подписването на предварителния договор за строеж прави нещата
прогнозируеми. Част от инвеститорите смятат, че ДКЕВР ще постъпи разумно
и ще се опита да даде някакви гаранции за цените. Но всичко зависи от
доброто намерение на енергийните комисари, които са изложени на сериозен
политически натиск.
"Никоя банка няма да финансира този риск. Така този бизнес става
невъзможен за банкиране и ще могат да се осъществяват само проекти,
които са изцяло със собствено финансиране", коментира Николай Николов,
изпълнителен директор за Югоизточна Европа на Island Renewable Energy. "В
момента се изпраща ясно послание, че държавата не иска да насърчава този
вид инвестиции. Големите инвеститори ще гледат на нас като на
восокорисков пазар", коментира още той. Отделен е въпросът кои точно
инвеститори биха имали 100% собствено финансиране за такива проекти.
Повечето от компаниите окачествиха закона като опит да се зачеркне този
вид бизнеси. Мениджърите обясниха, че след приемането му ще направят
преглед на проектите си, които са в ход, и ще преценят дали ще изчакат
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няколко години с тях и директно ще насочат инвестициите си другаде.
На липсваха и прогнози, че приетият преди дни Закон за ВЕИ няма да
просъществува дълго, тъй като е в разрез с европейските директиви и съвсем
скоро отново може да се наложи да бъде преправян. Друг е въпросът колко
инвеститори ще се останали към този момент.
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Избор на тип:

cinik
Неутрално

1

21 апр 2011 18:00

Пешката
Неутрално

2

21 апр 2011 18:05

Новите коментари отгоре

Първите коментари отгоре

Явно авторът под "слънчев бизнес" разбира бизнес под "държавното
слънце" на дебелите субсидии и за безсмислено дълги срокове.
Естествено, предопределени само за "наши момчета".

оценка 152
212 гласа

Под държавното слънце на субсидиите виреят основно фирми като
Догантабак, БДЖ, Топлофикация София, Кремиковци, Софийски
градски транспорт и ТЕРЕМ, станали символ на разхищения,
неплатени сметки, раздут персонал с гладни работници, забавени
заплати, празни пенсионни партиди, замърсяване на околната среда,
партийно спонсорство и всякакви други безобразия.

До коментар [#1] от "cinik":

оценка 61
165 гласа

Напълно съгласен! Този път се изложиха Капиталчетата! Нали са за
пазарна икономика и КапитализЪма! Какъв капитализъм виждат в
ГАРАНТИРАНИ ПЕЧАЛБИ на отборчета мутрафони псевдо
инвеститори!??
Сега ще се появят все костоваци и ще почнат да плюят по ББ и
останалото го знаем _____
Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.

paco112
Неутрално

3

Неутрално
21 апр 2011 18:40

spatz
Неутрално

5

оценка 60
144 гласа

Лично за мен държавата трябва да насърчава "най-чистата" зелена
енергия ,а именно енергията от отпадна био маса. Така основните
източници на инвестиция ще са различните видове земеделци, горски
стопанства, което ще запази голяма парична маса в малко развити
населени места. Ще се получи едно силно децентрализиране!

оценка 96
130 гласа

Коя част на статията не е обективна?

оценка -3
121 гласа

21 апр 2011 18:34

Павел

4

Поръчкова статия!!! Няма какво да се чудите, нали И.Прокопиев има
дял във фирма инвестираща във тези фотоволтаици. Що не отиде в
румънско например да си ги строи там.

21 апр 2011 19:20

Може би новият закон за ВЕИ не е рестриктивен? Може би бе
изготвен прозрачно и с мисъл за развитие? Може би депутатите на
ГЕРБ не бяха принудени да прегласуват текстове, които вече бяха
одобрени на 2-ро четене?
Приятели, мислете с главите си! Разгледайте аргументите и фактите.
След това ги сравнете с тези на отсрещната страна. Помислете. И
после чак се изказвайте!
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