Законодателно постановление от 29-12-2003 №387

Изпълнение на директива 2001/77/ЕС относно промоцирането на електроенергията,
произведена от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар на електричеството.

Обнародвано в Държавен вестник от 31 януари 2004 г., бр. 25, S.O.
(координиран текст към Закон от 24 декември 2007,бр. 244 – Финансов бюджет 2008)

Епиграф
Предисловие
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4. Увеличаване на минималния дял, на основание чл.11 от Законодателно
постановление от 16 март 1999 г., № 79, и санкциите за неспазване.
5. Специални разпоредби за енергийно остойностяване на биомасага, на
остатъчните газове от процесите за пречистване и биогаз.
6. Специални разпоредби за съоръженията с мощност не по-голяма от 20 kW.
7. Специфични разпоредби за солара.
8. Специални разпоредби за хибридните централи.
9. Промоциране на проучването и разпространяването на възобновяемите
източници.
10. Регионални индикативни цели.
11. Гаранция за произхода на произведеното електричество от
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15. Информационна и комуникационна кампания в полза на възобновяемите
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16. Национална обсерватория за възобновяемите източници и ефикасността
при крайната употреба на енергията.
17. Включване на отпадъците сред енергийните източници, които могат да
се ползват от режима, запазен за възобновяемите източници.
18. Натрупване (кумулативност) на стимули.
19. Специални разпоредби за регионите със специален статут и за
автономните провинции Тренто и Болцано.
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20. Преходни, финансови и крайни разпоредби.
Таблица А

Законодателно постановление от 29 декември 2003 г., № 387 ™.

Изпълнение на Директива 2001/77/ЕС, относно промоцирането на
електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници на
вътрешния пазар на електричеството <2>.

(1) Обнародвано в Държавен вестник от 31 януари 2004 г. № 25, S.O.
(2) С Министерско постановление от 20 април 2005 г. (Държавен вестник
от 28 април 2005, № 97) е фиксирана само за целите на настоящето
постановление, датата на влизане в режим на електрическия пазар, на
основание чл.5, Законодателно постановление от 16 март 1999, №. 79.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА

На основание чл.76, 87 и 117 от Конституцията;
На основание Директива 2001/77/ЕС от 27 септември 2001 г., на Европейския
парламент и на Съвета на Европа, относно промоцирането на произведената
електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар на
електричеството;
На основание Закон от 1 март 2002, № 39, съдържащ разпоредби за изпълнение
на задълженията, предвидени от членството на Италия в Европейската общност Общностен закон 2001 и, по-специално, чл.43 и приложение Б;
На основание Закон от 31 юли 2002, №179, съдържащ разпоредби за околната
среда;
На основание Законодателно постановление от 5 февруари 1997, № 22,
Съдържащ изпълнение на Директива 91/156/ЕИО относно отпадъците, на
Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци и Директива 94/62/ЕС
относно амбалажа и амбалажните отпадъци;
На основание Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79,
съдържащо изпълнение на Директива 96/92/ЕС съдържаща общи норми за
вътрешния пазар на електроенергията;
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На основание Закон от 1 юни 2002, №120, съдържащ ратификация и изпълнение
на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации относно
климатичните промени, подписан в Киото на l декември 1997;
На основание решение на центъра за международни частни предприятия
(CIPE) от 19 декември 2002, №123/2002 съдържащо ревизия на ръководните
линии за политиките и националните мерки за намаляване на емисиите на
парните газове, обнародвано в Държавен вестник бр.68 от 22 март 2003 г.;
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На основание бялата книга за енергийно остойностяване на възобновяемите
източници, одобрена от CIPE с решение на CIPE от 6 август 1999 [№126] ,
обнародвано в Държавен вестник бр.253 от 27 октомври 1999 г.;
На основание Законодателно постановление от 29 октомври 1999 г., № 490,
съдържащо единния текст на законодателните разпоредби, отнасящи се до
културните и околните паметници, по силата на чл.1 от Закон от 8 октомври
1997, № 352;
На основание Закон от 14 ноември 1995, № 481, съдържащ норми за
конкуренцията е регламентирането на общественополезните услуги. Създаване
на органи за регламентиране на общественополезните услуги;
На основание чл.10, ал.7, от Закон от 13 май 1999, № 133;
На основание Закон от 9 януари 1991, № 9, съдържащ норми за изпълнение на
новия национален енергиен план: институционални аспекти, водноелектрически и
централи и електродоти, въглеводороди и геотермия, собствено производство и
данъчни разпоредби;
На основание Закон от 9 януари 1991, № 10, съдържащ норми за изпълнение на
националния енергиен план за рационално използване на енергията,
енергоспестяване и развитие на възобновяемите енергийни източници;
На основание Законодателно постановление от 23 май 2000, №164,
съдържащо изпълнение на директива 98/30/ЕС, съдържаща общи норми за
вътрешния пазар на природния газ, на основание чл.41 от Закон от 17 май 1999,
№ 144;
На основание предварителното решение на Министерския съвет, взето на
събрание от 25 юли 2003;
След изслушване на становището на Унифицираната конференция, на основание
чл.8 от Законодателно постановление от 28 август 1997, № 281, дадено по
време на заседанието от 23 септември 2003;
След изслушване на становището на компетентните комисии на камерата на
депутатите и на Сената на Републиката;
На основание решение на Министерския съвет, взето по време на заседание,
провело се на 19 декември 2003;
По предложение на министъра за общностните политики и на Министъра на
продоволствието, заедно с Министрите на външните работи, на правосъдието, на
икономиката и финансите, на околната среда и защита на територията, и за
културните паметници и дейности;
Издава следното законодателно постановление:
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1. Цели.
1. Настоящето постановление, при спазване на действащите национални,
общностни и международни разпоредби, както и при спазване на предвидените
директивни принципи и критерии от чл.43 от Закон от 1 март 2002, №39, има за
цел:
а) промоциране на по-голям принос на възобновяемите енергийни източници за
производство на електрическо на съответния италиански и общностен пазар;
б) промоциране на мерки за преследването на индикативните национални цели,
на основание чл.3, ал.1;
в) допринасяне за поставянето на основите за бъдеща общностна рамка;
г) подпомагане развитието на съоръжения за електрическа микрогенерация,
захранвани от възобновяеми източници, по-специално за селскостопанска
употреба и за планинските зони.

2. Дефиниции.
1. За целите на настоящето постановление се разбира под:
А) възобновяеми енергийни източници или възобновяеми източници: не
изкопаемите възобновяеми енергийни източници (вятърен, слънчев, геотермичен,
на вълнообразното движение, на силното морско вълнение, хидравличен, биомаса,
димни газове, остатъчни газове от пречиствателните процеси и биогаз).
По-специално, под биомаса се разбира: биодеградационната част на продуктите,
отпадъци и остатъци, произведени от селското стопанство (включително
растителни и животински вещества) и от горското стопанство и от свързаните
промишлености, както и биодеградационната част на промишлените и градски
отпадъци;
Б) съоръжения, захранвани от възобновяеми източници, които могат да бъдат
програмирани: съоръжения, захранвани от биомаса и от воден източник, с
изключение, за последния източник, на съоръженията с текущи води, както и
хибридните съоръжения, посочени в буква г);
в) съоръжения, захранвани от възобновяеми източници, които не могат да бъдат
програмирани или все пак не могат да бъдат свързани с услугите за регулиране на
точката: съоръжения, захранвани от възобновяемите източници, които не влизат
сред посочените в буква б);
г) хибридни централи: централи, които произвеждат електроенергия, използвайки
както невъзобновяеми източници, така и възобновяеми източници, включително
съоръженията за съвместно изгаряне, тоест съоръжения, които произвеждат
електроенергия чрез изгаряне на невъзобновяеми и възобновяеми източници;
д) съоръжения за микрогенерация: съоръжения за производството на
електроенергия с капацитет за генериране не по-голям от едни електрически MW,
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захранвани от източниците, посочени в буква а);
е) електричество, произведено от възобновяеми енергийни източници:
електричеството, произведено от съоръжения, захранвани единствено от
възобновяеми енергийни източници,
производството, което може да бъде
причислено към посоченото в буква ж), както и електричеството, получено от
възобновяеми източници за пълнене на системите за складиране, но не
електричеството, произведено като резултат от тези системи;
ж)производство и производителност, които могат да бъдат преписани на:
производство и производителност на електроенергия, които могат да бъсат
преписани на възобновяеми източници в хибридните централи, изчислени въз
основа на директивите, посочени в чл.11 от законодателно постановление от 16
март 1999, № 79;
з) консумация на електричество: националното производство на
електричество, включително собственото производство, събирайки вноса и
изваждайки износа (вътрешно брутно потребление на електричество);
и) Управление на мрежата: Управление на националната предавателна мрежа,
на основание чл. 3 от Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79;
й) Ръководител на мрежата: отговорно физическо или юридическо лице, дори и да
няма качествата, за управление на електрическа мрежа със задължение за
свързване с трети лица, както и на поддръжката и развитието й, включително
ръководителя на мрежата и дистрибуторските фирми, на Законодателно
постановление от 16 март 1999, № 79;
к) абонатна за свързване: част от съоръжението за свързване към
електрическата мрежа на съоръженията, посочени в букви б), д) и г), чието
изграждане, управление, експлоатация и поддръжка остават в компетенциите на
лицето, искащо свързването;
л) съоръжение на мрежата за свързване: част от съоръжението за свързване към
електрическата мрежа на съоръженията, на основание букви б), д) и г) от
компетенциите на ръководителя на мрежата, подчинен на свързване на трети лица,
на основание Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79;
м) зелени сертификати: права, на основание ал.3 на чл.11 от законодателно
постановление от 16 март 1999, № 79, издадени в рамките на приложение на
директивите, на основание ал.5 на чл.11 от същото законодателно постановление.

3. Национални индикативни цели и мерки за промоциране.
1. Основните национални мерки за промоциране на увеличението на
потреблението на електричество от възобновяеми източници, пропорционално на
целите, предвидени от предложените доклади от Министъра на продоволствието
заедно с министъра на околната среда и защита на територията, на основание чл.3,
параграф 2, от директива 2001/77/ЕС,
се състоят от разпоредбите на
настоящето постановление, от законодателно постановление от 16 март 1999,
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№ 79, и последващи изпълнителни мерки, както и взетите марки с цел изпълнение
на
закон
от
1
юни
2002,
№
120.
Актуализацията включва оценка на разходите и ползите, свързани с достигането на
националните индикативни цели и изпълнение на специалните помощни мерки.
Актуализацията също така включва количествена оценка на развитието на размера
на стимулите за източниците, асимилирани към възобновяеми източници, на
основание чл.22 от закон от 9 януари 1991, № 9. От прилагането на настоящата
алинея не произтичат по-големи разходи за държавата.
2. Министърът на продоволствието, заедно с министър на околната среда и
защита на територията, след изслушване на унифицирана конференция,
актуализира докладите, на основание чл.3, параграф 2 на директива 2001/77/ЕС,
взимайки предвид докладите от ал.4.
За първи път до 30 юни 2005, и след това на всеки две години, министърът
на продоволствието, заедно с министъра на околната среда и защита на
територията и с министъра на икономиката и финансите, след изслушване на
останалите заинтересовани министри и унифицираната конференция, въз
основа на предоставените данни от ръководителя на мрежата и дейностите на
обсерваторията, на основание чл.16, изпраща до парламента и унифицираната
конференция доклад, който съдържа:
3.

А) анализ на достигането на националните индикативни цели, съгласно
посочените доклади в ал.1, през предишните години, който показва,
по-специално, климатичните фактори, които биха могли да обусловят това
достигане, и степента на съвместимост между взетите мерки и приноса от
производството на електричество от възобновяеми източници в рамките на
националните ангажименти за климатичните промени;
Б) действителната стойност на съответствие между националните
индикативни цели, съгласно посочените доклади в ал.1 и индикативната цел,
посочена в приложение А на директива 2001/77/ЕС и съответните обяснителни
бележки;
в) анализ на достоверността на системата за гарантиране на произхода, на
основание чл.11;
г) анализ на степента на изпълнение на разпоредбите съгласно чл.5, 6, 7 и 8;
д) получените резултат от гледна точка на опростяване на разрешителните
процедури след изпълнение на разпоредбите на чл.12;
е) получените резултати от гледна точка на облекчаване на достъпа до
електрическия пазар и електрическата мрежа в следствие на изпълнението на
разпоредбите съгласно чл.13 и 14;
ж) евентуалните допълнителни необходими мерки, включително евентуалните
икономически и данъчни мерки, за подпомагане на достигането на целите,
съгласно посочените доклади в ал. 1;
з) икономическите оценки съгласно ал.2, втори и трети параграф.
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4. Министърът на продоволствието заедно с министъра на околната среда и
защита на територията, въз основа на доклада съгласно ал.3 и след
предварително уведомяване на унифицираната конференция, спазва
задължението за публикуване на доклада, съгласно чл.3, параграф 3 и чл.6,
параграф 2 от директива 2001/77/ЕС, взимайки предвид чл.7, параграф 7 от
същата директива.

4. Увеличение на минималния дял, съгласно чл.11 от законодателно
постановление от 16 март 1999, № 79, и санкции за неизпълнение.
1. Считано от 2004 и до 2006 г., минималният дял на произведеното електричество
от съоръжения, захранвани от възобновяеми източници, който, през следващата
година, трябва да бъде включено в националната електрическа система на
основание чл.11, ал.1, 2 и 3, от законодателно постановление от 16 март 1999
г., №79, и последващи промени, се увеличи годишно с 0,35 процентни точки, при
спазване на защитите, предвидени от чл.9 от Конституцията. За периода 2007-2012
същият дял се е увеличил годишно с 0,75 процента. С постановления на министъра
на икономическото развитие заедно с министъра на околната среда и защита на
територията и на морето, след изслушване на унифицираната конференция, са
установени допълнителните увеличения на същия дял за годините след 2012 г.<3>.

2. Считано от 2004, в резултат на извършената проверка на основание
директивите посочени в ал.5 на чл.11 от същото законодателно постановление
от 16 март 1999, №79, отнасяща се до предишната година, ръководителят на
мрежата съобщава на органа за електрическата енергия и газта имената на
неизпълнителите. На тези лица органът за електроенергия и газ налага санкции
на основание Закон от 14 ноември 1995, №481, и последващи промени.
3. Лицата, които пропуснат да представят клетвената декларация, на основание
директивите съгласно ал.5 от чл.11 на същото законодателно постановление,
са считани за неизпълнители за количеството удостоверения, свързано с
тотала на внесеното и произведено електричество пред миналата година от
лицето.
(3) Така изменената алинея от ал.146 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
5. Специфични разпоредби за енергийното остойностяване на биомасата, на
остатъчните газове от пречиствателните процеси и на биогаз.
1. До два месеца от датата на влизане в сила на настоящето постановление, с
постановление на министъра на земеделската и горската политика, е назначена, без
допълнителни разходи за обществените финанси, комисия от експерти, която до една
година от встъпването в длъжност, изготвя доклад, с който са посочени:
а) производствените райони, в които са произведени отпадъци и остатъците от
дървообработка, не предназначени съответно за рециклиране или повторна
употреба, заедно с техническите, икономически, нормативни и организационни
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условия, както и начините за енергийно остойностяване на тези отпадъци и
остатъци;
б) техническите, икономически, нормативни и организационни условия за
енергийното остойностяване на шкартото от горската поддръжка, на зелените
площи, пътните дървета и агрохранителната промишленост;
в) селскостопанските зони, дори и подложени на риск от хидрогеоложки безпорядък
и пълноводните зони, върху които е възможно да се извърши интервенция, чрез
засаждане на култури, предназначени за енергийни цели, както и начините и
техническите, икономически, нормативни и организационни условия за изпълнение на
интервенциите;
г} селскостопанските зони, в които са произведени земеделски остатъци, които
не са предназначени за повторно използване, заедно с техническите, икономически,
нормативни и организационни условия, както и начините за енергийното
остойностяване на тези остатъци;
д) нетното увеличение на годишното производство на биомаса, която може да бъде
използвана за енергийни цели, получени от определените зони, на основание Закон
от 1 юни 2002 г., №120, за увеличение на абсорбирането на парниковите газове чрез
горските дейности;
е) критериите и начините за енергийно остойностяване на остатъчните газове от
пречиствателните процеси и биогаз, по-специално от зоотехнически дейности;
ж} условията за приоритетното промоциране на съоръженията за когенерация
с електрическа мощност по-малка от 5 MW;
з) технологичните иновации евентуално необходими за изпълнението на
предложенията, предвидени от предишните букви.
2. Комисията, съгласно ал.1, се намира в Министерство на земеделските и горските
политики и се състои от един член, определен от Министерство на земеделските и
горските политики, който я председателства, от един член, определен от
Министерство на околната среда и защита на територията, от един член, определен
от Министерство на продоволствието от един член, определен от Министерство на
вътрешните работи и от един член, определен от Министерство на културните
паметници и дейностите, и от пет члена, определени от Председателя на
унифицираната конференция.
3. На членовете на комисията не се дължи никакво възнаграждение, нито
възстановяване на разходите. Министерство на земеделските и горските политики
процедира към съответното функциониране със своите структури и помощни
средства, придобити въз основа на действащите норми. Компетентната
администрация по принадлежност в рамките на съответните дотации
процедира за евентуалните разноски за членовете.
4. Комисията, съгласно ал.1 може да се възползва от секторни асоциации от
заинтересованите производствени сектори, както и от техническата помощ на
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ENEA, AGEA, APAT и IRSA към Министерство на земеделските и горските
политики. Комисията взима предвид, също така, придобитите познания в рамките
на активираните работни групи на основание решение на CIPE от 19 декември
2002, №123/2002 за «ревизия на ръководните линии за националните политики и
мерки за намаляване на емисиите на парниковите газове».
5. Взимайки предвид доклада, съгласно ал.1, Министърът на продоволствието,
заедно с министъра на околната среда и защита на територията, министъра на
земеделските и горските политики и на останалите заинтересовани министерства,
заедно с унифицираната конференция, приема едно или повече постановления,
с които са определени критериите за стимулиране на производството на
електроенергия от биомаса, остатъчни газове от пречиствателните процеси и
биогаз. Тези постановления не могат да водят до тежести за държавния бюджет .

(4) Виж и чл.5, Законодателно постановление от 30 май 2005, №128 и чл.3
и 4, Указ на Президента на Републиката от 4 април 2007, № 70.
6. Специални разпоредби за съоръженията с мощност не по-голяма от 20 kW.
1. До шест месеца от датата на влизането в сила на настоящето постановление,
органът
за
електрическа
енергия
и
газ
издава
разпоредба
за
техническо-икономическите условия за услугата по обмен на мястото на
електрическата енергия, произведена от съоръжения, захранвани от
възобновяеми източници с номинална мощност не по-голяма от 20 kW.
2. В рамките на разпоредбата, съгласно ал.1, не е позволена продажбата на
електрическа енергия, произведена от съоръжения, захранвани от възобновяеми
източници.
3. Разпоредбата, съгласно ал.1, заменя всяко друго изпълнение, задължително за
лицата, които изграждат съоръженията, свързано с достъпа и ползването на
електрическата мрежа.

7. Специални разпоредби за солара.
1. До шест месеца от датата на влизане в сила на настоящето постановление,
министърът на продоволствието, заедно с министъра на околната среда и защита на
територията, съгласно с унифицираната конференция, приема едно или няколко
постановления, с които се определят критериите за стимулиране на производството
на електрическа енергия от слънцето <5>.
2. Критериите, съгласно ал.1, без тежести за държавния бюджет и при спазване на
действащата общностна нормативна уредба:
А) определя изискванията за лицата, които могат да се ползват от стимули;
Б) определя минималните технически изисквания за членовете и съоръженията;
в) определя условията за кумулативност на стимула с други стимули;
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г) установява начините за определяне на размера на стимула. За произведеното
електрическо чрез фотоволтайчна конверсия на соларния източник предвиждат
специална стимулираща тарифа, с намаляващ размер и продължителност, такива, че
да гарантират справедливо възстановяване на инвестиционните и експлоатационни
разходи;
д) определят цел на номиналната мощност за инсталиране;
е) фиксират, също така, максималната граница на кумулативната електрическа
мощност на всичките съоръжения, които могат да получат стимули;
е} могат да предвиждат използването на зелените сертификати, дадени на
ръководителя на мрежата от чл.11, ал.3, втори период от законодателно
постановление от 16 март 1999, № 79.

(5) В изпълнение на предвиденото от настоящата алинея виж Министерско
постановление от 28 юли 2005, Министерско постановление от 6 февруари
2006 и Министерско постановление от 19 февруари 2007 г.
8. Специални разпоредби за хибридните централи.
1. Производителят, който експлоатира хибридните централи, може да поиска от
ръководителя на мрежата производството, причислимо на тези централи, да има
предимство при разпределението, при спазване на предвиденото от ал.2 и 3.
Производителят може да подаде до ръководителя на мрежата молба за
получаване на правото на предимство при разпределението, през текущата
календарна година, ако оценката на продукцията, която може да бъде причислена
на всяка централа, в периода, за който се иска предимството при разпределението,
е по-голяма от 50% от общото производство на електрическа енергия от
съоръжението през същия период.
3. Предимство при разпределението се дава от ръководителя на мрежата само за
причислимото производство, въз основа на седмичната програма за обща
производителност и съответния седмичен дял на причислимата производителност,
заявена от производителя пред ръководителя на мрежата. Делът на причислимото
седмично производство трябва да гарантира поне функционирането на
централата към минималната техническа мощност. Остатъчната наличност на
централата, която не се използва при причислимото производство, подлежи на
действащите икономически правила за разпределение.
4. Ако исканото условие, на основание ал.2, не бъде действително спазено, се
прилагат предвидените санкции от правилника за електрическия пазар и от
договарянето на зелените сертификати, одобрено с Министерско постановление
от 9 май 2001 г. на министъра на промишлеността, търговията и занаятчийството,
прието на основание ал. 1 на чл.5 от законодателно постановление от 16
март 1999, № 79, съгласно установените начини от правилника.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2, 3 и 4 и 6 на чл.12 се прилагат и при изграждането и
експлоатацията на хибридни централи, включително съоръженията, работещи при
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съвместно изгаряне, с термична мощност по-малка от
300 MW, ако
производителят предостави документация, която да е в състояние да докаже, че
причислимото производство, съгласно чл.2, ал.1, буква ж), за следващия
петгодишен период спрямо предвидената дата за влизане в експлоатация на
съоръжението е по-голямо от 50% от общата производимост на електрическа
енергия на централата.
6. Разпоредбите, съгласно чл.14 се прилагат при изграждането на хибридни
централи при същите условията на ал.5.
7. Причислимото производство на хибридните централи има право на издаването
на зелените сертификати в размера и съгласно установените начини от
директивите, предвидени в ал. 5 на чл.11 от законодателно постановление от
16 март 1999, № 79.
9. Промоциране на изследването и разпространението на възобновяемите
източници.
1. Министерство на продоволствието, заедно с Министерство на околната среда и
защита на територията, след изслушване на Министерство на земеделските и
горските политики, съвместно с унифицираната конференция, сключва, без
тежести за държавния бюджет, споразумение за петгодишна програма с ENEA за
изпълнение на помощните мерки за изследване и разпространение на
възобновяемите източници и на ефикасността при крайната употреба на
енергията.
2. Споразумението преследва следните общи цели:
а) въвеждането в публичната администрация и в предприятията, по-специално
малките и средните, на компоненти, процеси и критерии за управление, които да
позволяват по-голямо използване на възобновяеми източници и намаляването
на енергийното потребление за единица продукт;
б} обучението на техници-специалисти и разпространяването на информация
във връзка с характеристиките и предлаганите възможности от технологиите;
в) проучването за развитие и индустриализиране на съоръжения, в общата
максимална граница от 50 MW, за производство на електроенергия от
възобновяеми източници, съгласно чл.2, ал.1, буква а), включително
съоръженията за микрогенерация за приложения в земеделския сектор, в малките
изолирани мрежи и планинските зони.
3. Приоритетите, специфичните цели, многогодишните и годишните планове, и
начините за управление на споразумението се определят от страните.
10. Регионални индикативни цели.
1. Унифицираната конференция спомага за определяне на националните цели, на
основание чл.3, ал.1 и извършва разпределянето им между регионите, взимайки
предвид ресурсите на възобновяеми енергийни източници, които могат да бъдат
използвани във всеки териториален контекст.
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2. Унифицираната конференция може за актуализира разпределението,
предвидено от ал.1 в зависимост от прогреса на познанията, свързани с ресурсите
от възобновяеми енергийни източници във всеки териториален контекст и
развитието на състоянието на технологиите за конверсия.
3. Регионите могат да вземат мерки за промоциране увеличението на
потреблението на електричество от възобновяеми източници в съответните
територии, допълнителни спрямо националните.
11. Гаранция за произход на произведеното електричество от възобновяеми
източници.
1. Произведеното електричество от съоръжения, захранвани от възобновяеми
източници и причислимото производство от смесени съоръжения има правото на
издаване, по искане на производителя, на «гаранция за произход на произведеното
електричество от възобновяеми енергийни източници», наричана по-долу
«гаранция за произход».
2. Ръководителят на мрежата е определеното лице, на основание настоящето
постановление, за издаването на гаранцията за произход, съгласно ал. 1, както и за
зелените сертификати.
3. гаранцията за произход се издава, ако годишното производство, тоест
причислимото производство, не е по-голямо от 100 MWh, закръглено с търговски
критерий.
4. В случай на съоръжения, захранвани от възобновяеми източници, на
основание чл.2, ал.1, букви б) и д), производството, за което се полага
издаването на гаранция за произход, съвпада с обявеното годишно от
производителя пред техническата финансова служба.
5. В случай на хибридни централи, причислимото производство се съобщава
годишно на производителя, с цел издаване на гаранция за произход, чрез
декларация, заместваща обществен акт, подписана от законния представител, на
основание чл.21, 38 и 47 от постановление на Президента на Републиката от 28
декември 2000, № 445.
6. Гаранцията за произход показва разположението на съоръжението,
възобновяемия енергиен източник, от който е произведено електричеството,
използваната технология, номиналната мощност на съоръжението, нетната продукция
на електроенергия или в случай на хибридни централи, причислимото производство,
съотнесени към всяка календарна година. По искане на производителя и ако го
налагат изискванията, тя съдържа, освен това, указание за действителното
получаване на зелените сертификати или на друг документ, издаден в рамките на
правилата и начините на системите за сертифициране на енергия от възобновяеми
национални и международни източници, в съответствие с разпоредбите на
Директива 2001/77/ЕС и признати от ръководителя на мрежата.
7. Гаранцията за произход може да се използва от производителите, на които се
издава изключително, за да могат те да докажат, че така гарантираното електричество
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е произведено от възобновяеми енергийни източници на основание настоящето
постановление.
8. Освен разпоредбите на Закон от 31 декември 1996 г., № 675, Ръководителят на
мрежата създава информационна система с контролиран достъп, и с цел да позволи
проверката на съдържащите се данни в гаранцията за произход на произведеното
електричество от възобновяеми енергийни източници.
9. Издаването от страна на ръководителя на мрежата, на гаранцията за произход, на
зелените сертификати или на друг документ на основание ал. 6, е подчинено на
проверка на достоверността на предоставените данни от молителя и тяхното
съответствие на разпоредбите на настоящето постановление и на Законодателно
постановление от 16 март 1999 г., №.79, и последващите приложни
разпоредби.За тази цел, ръководителят на мрежата може да разпореди контрол
върху работещите или строящите се съоръжения, дори и като се ползва от
сътрудничеството на други органи.
10. Гаранцията за произход на произведеното електричество от възобновяеми
енергийни източници, издадена в други страни – членки на Европейския съюз след
приемането на Директива 2001/77/ЕС, се признава и в Италия.
11. С постановление на министъра на продоволствието, заедно с министъра на
околната среда и защита на територията се определят условията и начините за
признаване на гаранцията за произход на произведеното електричество от
възобновяеми енергийни източници, издадена в чужди страни, с които
съществуват двустранни международни споразумения.
12. При изпълняването на определените функции от настоящия член и стига да са
съвместими с настоящето постановление, ръководителят на мрежата спазва
въведените процедури отс чл.11 на законодателно постановление от 16 март
1999, №79, и последващи изпълнителни мерки.
13. Гаранцията за произход заменя удостоверението за произход, определено в
рамките на директивите, посочени в ал. 5 на чл.11 т законодателно постановление
от 16 март 1999,№ 79.

12. Рационализиране и опростяване на разрешителните процедури.
1. Работите за изграждането на съоръженията, захранвани от възобновяеми
източници, както и свързаните дейности и задължителните инфраструктури за
изграждането и експлоатацията на съоръженията, разрешени на основание ал. 3, са
общественополезни, неотложни и спешни.
2. Остават в сила процедурите, включени в компетенциите на министерството на
Вътрешните работи, в сила за дейностите, подчинени на контрол за
предотвратяване на пожари.
3. Изграждането и експлоатацията на съоръженията за производство на
електроенергия, захранвани от възобновяеми източници, интервенциите за
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промяна, подсилване, цялостен или частичен ремонт, и повторно активиране,
както са определени от действащата нормативна уредба, както и свързаните
дейности и задължителните инфраструктури за изграждането и експлоатацията на
съоръженията, подлежат на единно разрешително, издадено от региона или от
делегираните от региона провинции, при спазване на действащите нормативни
уредби, що се отнася до опазване на околната среда, защита на пейзажа и
историческо-художественото наследство, което представлява, при необходимост,
вариант на градоустройственото средство. За целта конференцията на услугите се
свиква от региона до тридесет дни от получаването на искането за издаване на
разрешително. Остава в сила плащането на годишната такса, на основание чл.
63, ал.3 и 4, от правилника за законодателните разпоредби, свързани с данък
производство и потребленията, и съответните наказателни и административни
санкции, на основание законодателно постановление от 26 октомври 1995 г., №
504, и последващи промени. За съоръженията offshore разрешителното се издава
от министерство на транспорта, след изслушване становището на министерство на
икономическото развитие и министерство на околната среда, и защита на
територията и морето, с начините, предвидени от ал. 4 и след предварителна
концесия за ползване на морското имущество от страна на компетентите морски
власти <6>.
4. Разрешителното, предвидено от ал.3 се издава след единна процедура, в която
участват всичките заинтересовани управи, и се провежда при спазване на
принципите за опростяване и съгласно установените начини от Закон от 7 август
1990, № 241, и последващи промени и допълнения. В случай на разногласие,
стига да не е изразеното от държавна администрация, отговаряща за защита на
околната среда, пейзажа и територията, или историческо- художественото
имущество, решението, ако не е разпоредено по друг начин и специфично от
регионите, се препраща до регионалния съвет или до съветите на автономните
провинции Тренто и Болцано. Издаването на разрешителното представлява право
за изграждането и експлоатирането на съоръжението в съответствие с одобрения
план и трябва да съдържа, задължението за възстановяване в предишното
състояние на местата за сметка на извършителя в резултат на неизползването на
съоръжението или,
за водноелектрическите съоръжения, задължението за
вземането на мерки за повторното интегриране и възстановяване на околната
среда. Максималният срок за приключване на процедурата, предвидена в
настоящата алинея, не може да надвишава сто и осемдесет дни <7>.
5. За инсталирането на съоръженията за възобновяеми източници, на
основание чл. 2, ал.1, букви б) и д), за които не е предвидено издаването на
никакво разрешително, не се прилагат процедурите, съгласно ал.3 и 4. За тези
съоръжения, ако капацитетът за генериране е под определените прагове в таблица
А, приложена към настоящето постановление, във връзка със специфичния
източник, се прилага разпоредбата за обявяване на започване на дейност,
съгласно чл. 22 и 23 от правилника, на основание Постановление на Президента
на Републиката от 6 юни 2001, № 380, и последващи промени. С указ на
министъра на икономическото развитие, заедно министъра на околната среда и
защитата на територията, и морето, съвместно с унифицираната конференция,
на основание чл.8 от законодателно постановление от 28 август 1997, №281,
и последващи промени, могат да бъдат определени по-големи прагове за
капацитет на генериране и характеристики на местата за инсталиране, за които
се процедира по същия начин с обявяване започване на дейност <8>.
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6. Разрешителното не може да бъде подчинено, нито да предвижда мерки за
компенсация в полза на регионите и провинциите.
Съоръженията за производство на електроенергия, на основание чл.2, ал.1,
букви б) и д), могат да бъдат разположени и в зони, класифицирани като
земеделски от действащите градоустройствени планове. При разположението
трябва да се взимат предвид разпоредбите за финансова помощ в земеделския
сектор, с особено внимание на остойностяването на местните аргохранителни
традиции, защита на биоразнообразието, така както и на културното наследство и
селския пейзаж, на основание Закон от 5 март 2001 г., № 57,чл. 7 и 8, както и
законодателно постановление от 18 май 2001, №. 228, чл.14.
7.

8. Съоръженията за производство на електроенергия с обща мощност не
по-голяма от 3 топлинни MW, стига да са разположени в съоръжения за
рециклиране на отпадъци, захранвани от димни газове, остатъчни газове от
пречиствателни процеси и биогаз, при спазване на техническите норми и
специалните възприети указания на основание ал.1, 2 и 3 на чл.31 от
законодателно постановление от 5 февруари 1997, № 22, са, на основание и по
силата на чл.2,ал.1, от Указ на Президента на Републиката от 24 май 1988,№.
203, дейности с незначимо атмосферно замърсяване и за тяхната експлоатация
не е нужно разрешително. В последствие е актуализиран списъка с дейностите,
свързани с незначимо атмосферно замърсяване, на основание приложение I на
Указ на Президента на Републиката от 25 юли 1991} <9>.
9. Предвидените разпоредби от предишните алинеи се прилагат и при липсата
на разпределението, предвидено от чл.10, ал.1 и 2, както и предвиденото от
ал.10.
10. На унифицираната конференция, по предложение на министъра на
продоволствието, заедно с министъра на околната среда и защита на територията, и
министъра за културните паметници и дейности, се одобряват насоките за
провеждането на процедурата, предвидена от ал. 3. Тези накоси са насочени,
по-специално, към гарантиране на правилното въвеждане на съоръженията, със
специално внимание на вятърните съоръжения, в пейзажа. При изпълнението на
тези насоки, регионите могат да процедират към определяне на зони и места, които
не са годни за инсталирането на специални видове съоръжения. Регионите
приспособяват съответните разпоредби до деветдесет дни от датата на влизането
в сила на насоките. При неприспособяване в горепосочения срок, се прилагат
националните насоки <io>.
(6) Така променената алинея от ал. 158 на чл.2, закон от 24 декември 2007,№
244.Виж, също така, алинея 174 на същия член 2.
(7) Така променената алинея от ал. 158 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, №
244 Виж, също така, алинея 174 на същия член 2.
(8) Така променената алинея от ал. 158 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, №
244.
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(9) Отменена алинея от чл.280, Законодателно постановление от 3 април 2006, №
152.
(10) Така променената алинея от ал. 158 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, №
244.
13. Въпроси, свързани с участието на електрическия пазар.
1. Като остава в сила задължението за приоритетното използване и правото на
предимство при разпределението, на основание чл. 3, ал.3, и чл.11,ал. 4, на
законодателно постановление от 16 март 1999, № 79, произведената
електроенергия от съоръжения, захранвани от възобновяеми източници се пуска
в електрическата система съгласно посочените начини в следващите алинеи.
2. Що се отнася до електрическата енергия, произведена от съоръжения, с
мощност равна или по-голяма от 10 MVA, захранвани от възобновяеми източници,
с изключение на произведената от съоръжения, захранвани от възобновяемите
източници, на основание първата част на ал.3 и отдадената на ръководителя на
мрежата в рамките на сключените конвенции на основание мерките на Cip от
12 юли 1989, №15/89, 14 ноември 1990, №34/90, 29 април 1992, № 6/92, както и
решението на органа за електрическата енергия и газта от 28 октомври 1997, №
108/1997, ограничено до новите, подсилени или ремонтирани съоръжения,
както са определени от чл.1 и 4 на същото решение, тя бива пусната на
електрическия пазар съгласно съответната норматива и при спазване на
правилата за разпределение, определени от ръководителя на мрежата при
изпълнение на разпоредбите на законодателно постановление от 16 март
1999, №79.
3. Що се отнася до електрическата енергия, произведена от съоръжения,
захранвани от възобновяеми източници, с мощност по-малка от 10 MVA, както
и от съоръжения с каквато и да било мощност, захранвани от възобновяеми
източници- вятърни, слънчеви, геотермични, от вълнообразно движение, на
силното морско вълнение, хидравлични, ограничено, за последния източник, до
съоръженията с текуща вода, с изключение на отдаваната на ръководителя на мрежат
в рамките на сключените конвенции на основание мерките на Cip от 12 юли 1989,
№15/89, от 14 ноември 1990, № 34/90, 29 април 1992, №6/92, както и от
решението на органа за електрическа енергия и газ от 28 октомври 1997,
№108/97, ограничено до новите, подсилените или ремонтираните съоръжения,
така както са определени от чл.1 и 4 на решението, тя е събирана, по искане на
производителя, от ръководителя на мрежата, към която е свързано съоръжението.
Органът за електрическа енергия и газ определя начините за изтегляне на
електрическата енергия, на основание предишната алинея, позовавайки се на
пазарните икономически условия <n>.
4. След изтичане на конвенциите на основание ал. 2 и 3, електрическата енергия,
произведена от съоръженията, посочени в ал.2, се отдава на пазара. След
изтичането на тези конвенции, електрическата енергия, посочена в ал.3, се
изтегля от ръководителя на мрежата, към която е свързано съоръжението,
съгласно установените начини от органа за електрическа енергия и газ, във
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връзка с пазарните икономически условия <12>.
(11) Виж и Решение на органа за електрическа енергия и газ от 6 ноември 2007,
№ 280/07.
(12) Виж и Решение на органа за електрическа енергия и газ от 6 ноември 2007,
№ 280/07.
14. Въпроси, свързани със свързването на съоръженията към електрическата
мрежа.
1. До три месеца от датата на влизане в сила на настоящето постановление,
органът за електрическа енергия и газ издава специални директиви, отнасящи
се до техническите и икономически условия за предоставяне на услугата по
свързване на съоръжения, захранвани от възобновяеми източници към
електрическите мрежи с номинално напрежение по-голямо от 1 kV, чиито
ръководители са длъжни да се свържат с трети.
2. Директивите, посочени в ал.1:
а) предвиждат публикуването, от страна на ръководителите на мрежите, на
технически стандарти за изграждане на абонатните и мрежата за свързване;
б) определят процедурите, сроковете и критериите за определяне на разходите,
за сметка на производителя, за извършване на всичките следствени етапи,
необходими за намиране на крайното решение за свързване;
в) определят критериите за разпределение на разходите по свързването между
новия производител и ръководителя на мрежата;
г) определят правилата, при чието спазване съоръженията на мрежата за
свързване могат да бъдат изградени изцяло от производителя, като определят
също така мерките, които ръководителя на мрежата трябва да вземе с цел
дефиниране на техническите изисквания за тези съоръжения; в случай, че
производителят няма намерение да се възползва от това право, определят кои са
инициативите, които ръководителя на мрежата трябва да предприеме, с цел
съкращаване на сроковете за реализация;
д) предвиждат публикуването, от страна на ръководителите на мрежа, на
техническите и икономическите условия, необходими за изпълнението на
евентуалните дейности по приравняване на инфраструктурите на мрежата за
свързване на новите съоръжения;
е) определят начините за разпределение на разходите между всички
производители, които се ползват от евентуални дейности по приравняване на
инфраструктурите на мрежата. Тези начини, основаващи се на обективни,
прозрачни и не дискриминационни критерии, взимат предвид ползите, които вече
свързаните производители и онези, които са се свързали след това и самите
ръководители на мрежата имат от свързването.
е-bis) подчиняват на окончателни и безапелационни срокове дейностите, които
трябва да бъдат извършени от ръководителите на мрежата, като определят санкции и
заместващи процедури в случай на бездействие <">;
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е-ter) предвиждат, на основание параграф 5 от чл.23 на директива 2003/54/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета на Европа, от 26 юни 2003, и чл.2, ал.24, буква б)
от Закон от 14 ноември 1995, № 481, процедури по разрешаване на възникналите
спорове между производители и ръководители на мрежи с решения, взети от органа
за електрическа енергия и газ, обвързващи между страните <14>;
е-quater} предвиждат задължението за приоритетно свързване към мрежата на
съоръженията, захранвани от възобновяеми източници, дори и в случай, че
мрежата не е технически в състояние да получава произведената енергия, но
могат да бъдат предприемани интервенции за приравняване <15>;
е-quinquies) предвиждат задължителните интервенции за приравняване на мрежата,
на основание буква е-quater} да включват техническите инфраструктури,
необходими за функционирането на мрежата и всичките инсталации по
свързването, дори и за съоръженията за собствено производство, с частично
отдаване на мрежата за произведена електрическа енергия <16>;
е-sexies] предвиждат разходите по свързването да са разпределени съгласно
начините, посочени в буква е) и разходите по развитието на мрежата да са за сметка
на ръководителя на мрежата <17>;
е-septies) предвиждат техническо-икономическите условия за подпомагане на
разпространението, в местата за консумация, на разпределената генерация и на
малката когенерация чрез експлоатирани съоръжения между трети дружества,
действащи в сферата на енергийните услуги, включително занаятчийските
предприятия е техните консорциуми <18>.
3. Ръководителите на мрежата са длъжни да предоставят на производителя, който
поиска свързвате към мрежата на съоръжение, захранвано от възобновяеми източници,
решенията, които да са в състояние да подпомогнат достъпа до мрежата, заедно с
оценка на разходите и на съответното разпределение, в съответствие с предвиденото
от ал. 1.

4. Органът за електрическа енергия и газ взема евентуално необходимите мерки,

за да гарантират, че тарифата на разходите по предаване и разпределение няма да
е в ущърб на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници,
включително произведената в периферните зони, като островните зони и регионите с
ниска гъстота на населението.

(13) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
(14) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
(15) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
(16) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
(17) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
(18) Буква, допълнена от ал.165 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, № 244.
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15. Информационна и комуникационна кампания в полза на възобновяемите
източници и ефикасността при крайните потребители на енергия.
1. В рамките на разпоредбите на чл.11 от закон от 7 юни 2000, №150,
и съгласно предвидените начини от същия закон, по предложение на министъра на
продоволствието, заедно с министъра на околна среда и защита на територията, се
провежда информационна и комуникационна кампания в подкрепа на възобновяемите
източници и ефикасността при крайните потребители на енергия.
2. Кампанията, съгласно ал.1, е проведена поне за 2004, 2005 и 2006 г.
16. Национална обсерватория за възобновяемите източници и ефикасността
при крайните потребители на енергия.
1. Създава се национална обсерватория за възобновяемите източници и ефикасността
при крайните потребители на енергия. Обсерваторията извършва мониторинг и
консултация за възобновяемите източници и ефикасността при крайните потребители на
енергия, с цел:
а) проверка на съответствието между стимулиращите мерки и промоцираните
нормативни уредби на държавно и регионално ниво;
б) мониторинг на инициативите за развитие на сектора;
в) оценка на ефектите от помощните мерки, в рамките на националните
политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове;
г) анализ на характеристиките на отделните технологии;
д) периодично изслушване на секторните оператори;
е) предлага мерки и инициативи, евентуално необходими за подобряване на
прогнозите за касов поток на проектите, насочени към изграждането и
експлоатирането на съоръженията, захранвани от възобновяеми източници и
хибридни централи;
ж) предлага мерки и инициативи, евентуално необходими за защита на
производството на електрическа енергия от съоръженията, захранвани от биомаса
и отпадъци, съоръженията, захранвани от възобновяеми източници, които не
могат да бъдат програмирани и съоръженията, захранвани от възобновяеми
източници с мощност по-малка от 10 MVA, произведена след изтичане на
конвенциите, посочени в чл. 13, ал.2 и 3, или след прекратяване на правото на
зелените сертификати <19>.
2. Посочената обсерватория в ал.1 се състои от не повече от двадесет
експерта с доказан опит.
3. Е Указ на министъра на продоволствието и на министъра на околната среда и
защита на територията, съвместно с министъра на икономиката и финансите, и на
регионалните работи, след изслушване на унифицираната конференция, която
трябва да се произнесе до шестдесет дни от датата на влизане в сила на
настоящето законодателно постановление, се избират членовете на
обсерваторията и се организират дейностите.
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4. Указът определя също така начините за участие на други администрации,
както и начините, с които дейностите по консултация и мониторинг са
координирани с онези, извършвани от други органи за консултация, действащи в
енергийния сектор.
5. Членовете на обсерваторията остават на длъжност пет години от датата на
влизане в сила на указа от ал.3.
6. Разноските по функционирането на обсерваторията, намират покритие, в
максимален размер от 750.000 евро годишно, актуализиран годишно в
зависимост от процента на инфлация, за тарифите, отнасящи се до транспорта
на електроенергия, съгласно установените начини от органа за електрическа
енергия и газ, с изключение на изплащането на главницата, признато на
ръководителя на мрежата от действащата тарифа, до деветдесет дни от датата
на влизане в сила на настоящето законодателно постановление. Точното
количествено определяне на финансовите разходи, предвидени от настоящата
алинея, става в рамките на указа по ал. 3.
7. От изпълнението на настоящия член не произтичат нови или по-големи
разходи за държавния бюджет. Като остава в сила предвиденото от ал.6,
управите процедират за съответното изпълнение с наличните физически
структури <2°>.

(19) Виж и чл.1, 11, 12 и 13, Указ на Президента на Републиката от 14 май 2007,
№ 90.
(20) Виж и предвиденото от чл.267, Законодателно постановление от 3 април
2006, №152.

17. Включване на отпадъците сред енергийните източници, които могат да
се ползват от режима, запазен за възобновяемите източници.
1. [на основание предвиденото от чл.43, ал.1, буква д), от Закон от 1март
2002, № 39, и при спазване на йерархията за обработка на отпадъците, на
основание Законодателно постановление от 5 февруари 1997, № 22, се
допуска ползването на режима, запазен за възобновяемите енергийни
източници от отпадъците, включително и чрез прибягването до
промоционални мерки, не биодеградационното раздробяване и горивата,
произтичащи от отпадъци, на основание предвидените укази от чл.31 и 33 от
Законодателно постановление от 5 февруари 1997, №92 и от техническите
стандарти UNI 9903-1. Поради това за съоръженията, включително хибридните
централи, захранвани от горните отпадъци и горива, се прилагат разпоредбите
на
настоящето
постановление,
с
изключение,
ограничено
до
не
биодеградационната раздробяване, съгласно предвиденото от чл. 11. Остават в
сила придобитите права в резултат на прилагането на разпоредбите на
законодателно постановление от 16 март 1999, № 79, и последващите
изпълнителни мерки] <2i>.
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2. не са включени в режима, запазен за възобновяемите източници:
a) източниците, които могат да бъдат причислени към възобновяемите
източници, на основание чл.1, ал.3 от закона от 9 януари 1991, №10;
б) вещите, продуктите и веществата, получени от процесите, чиято основна цел е
производството на енергийни вектори или енергия;
в) енергийните продукти, които не отговарят на характеристиките, определени
от Указа на Президента на Министерския съвет от 8 март 2002, и последващи
промени и допълнения.
3. [Като остава в сила постановеното от ал.1 и 2, до сто и двадесет дни от датата
на влизане в сила на настоящето постановление, министърът на продоволствието,
заедно с министъра на околната среда и защита на територията, след изслушване
на компетентните парламентарни комисии и съгласно с унифицираната
конференция, приема постановление, с което определя допълнителните отпадъци
и горива, произведени от отпадъците, допуснати да се ползват, дори и чрез
прибягване до промоционални мерки, от юридическия режим, запазен за
възобновяемите източници. Същото постановление определя също така:
а) стойностите на емисиите, позволени за отделните видове съоръжения,
използващи горните отпадъци и горива, произведени от отпадъците;
б) начините, с които се гарантира спазването на общностната йерархия за
обработка на отпадъците, на основание Законодателно постановление от 5
февруари 1997, № 22, по-специално за отпадъци на основа биомаса <22>] <23>.
4. [като остава в сила предвиденото от ал.1, допускането на отпадъците и на
горивата, произведени от отпадъци, до юридическия режим запазен за
възобновяемите източници, подлежи на влизането в сила на постановлението
съгласно ал. 3] <24>.
(21) Алинея, отменена от ал.1120 на чл.1, Закон от 27 декември 2006, № 296.
(22) С Министерски указ от 5 май 2006 (държавен вестник от 31 май 2006, бр.
125) се определят отпадъците и горивата, произведени от отпадъците, които
могат да се ползват от юридическия режим, запазен за възобновяемите
източници.
(23) Алинея, отменена от ал.1120 на чл.1, Закон от 27 декември 2006, № 296.
(24) Алинея, отменена от ал.1120 на чл.1, Закон от 27 декември 2006, № 296.
18. Кумулативност на стимули.
1. Производството на електрическа енергия от съоръжения, захранвани от
възобновяеми източници и от отпадъци, което получава зелените сертификати, не
може да получи повече сертификатите, които произтичат от прилагането на
изпълнителните разпоредби на чл.9, ал.1, от Законодателно постановление от
16 март 1999, №79, нито сертификатите, произтичащи от прилагането на
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изпълнителните разпоредби на чл.16, ал.4, от законодателно постановление от
23 май 2000, №164.
2.
Производството на електрическа енергия от съоръжения, захранвани от
биодизел, което е било освободено от акциз, на основание чл.21 от Закон от 23
декември 2000, № 388, или от друга мярка с аналогично съдържание, не може да
получи зелените сертификати, нито сертификатите, произтичащи от прилагането
на изпълнителните разпоредби на чл.9, ал.1, от законодателно постановление
от 16 март 1999, № 79, или от прилагането на изпълнителните разпоредби на
чл.16, ал.4, от законодателно постановление от 23 май 2000, №164.

19. Специфични разпоредби за регионите със специален статут и за
автономните провинции Тренто и Болцано.
1. Остават в сила компетенциите на регионите със специален статут и на
автономните провинции Тренто и Болцано, които процедират за целите на
настоящето законодателно постановление, на основание съответните специални
статути и на съответните норми за изпълнение.

20. Преходни, финансови и заключителни разпоредби.
1. От 1 януари 2004 и до датата на влизане в режим на електрическия пазар, на
основание чл. 5 от Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79, на
производителя, който отпада електрическата енергия, съгласно чл. 13, ал.3, се
признава фиксирана цена от органа за електрическа енергия и газ за
електрическата енергия на едно на разпределителните предприятия за
продажба на клиентите на обвързания пазар. Със свое постановление,
министърът на продоволствието определя, само за целите на настоящето
законодателно постановление, датата на влизане в режим на електрическия
пазар, съгласно 5 от Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79.
Като изключение на установеното от чл.8, ал.7, електричеството,
произведено от хибридните централи, дори и действащи в режим на
съвместно изгаряне, които използват животинско брашно, предмет на
преработка, на основание Проектозакон от
11 януари 2001, № 1,
конвертирано с промени, в Закон от 9 март 2001, № 49, има право, само за
годините от 2003 до 2007, на издаването на зелените сертификати върху 100% от
причислимата продукция.
2.

3. Лицата, които внасят електрическа енергия от страни-членки на
Европейския съюз, подложени на задължението, предвидено от чл.11 от
Законодателно постановление от 16 март 1999, № 79,могат да поискат от
ръководителя на мрежата, съответно за деля произведено от възобновяемите
източници причислимо електричество, освобождаването от това задължение.
Молбата трябва да бъде придружена от поне едно копие вярно с оригинала на
гаранцията за произход, издадена, на основание чл.5 от Директива 2001/77/ЕС, в
страната, където се намира съоръжението за производство. В случай на внос на
електричество от трети страни, освобождаването от това задължение, за деля на
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произведено от възобновяемите източници причислимо електричество, подлежи на
сключването на споразумение между Министерство на продоволствието и
Министерство на околната среда и защита на територията, и компетентните
министерства на чуждата държава, от която се внася електричеството, което
предвижда, че произведеното от възобновяеми източници внесено
електричество е гарантирано като такова със същите начини, посочени в чл. 5 на
директива 2001/77/ЕС.
4. С цел достигане на националните цели, съгласно посочените доклади в чл. 3,
ал.1, зелените сертификати могат да бъдат издавани единствено за
производството на електричество от съоръжения, разположени на националната
територия, или от вноса на електричество от възобновяеми източници единствено
от страни, които възприемат средства за промоциране и стимулиране на
възобновяемите източници, аналогични на действащите в Италия и признават
същата възможност за съоръжения, разположени на италианска територия, въз
основа на сключени споразумения между министерство на продоволствието и
министерство на околната среда и защита на територията, и компетентните
министерства на страната, от която се внася електричеството от възобновяеми
източници.
5. Срокът за признаване на зелените сертификати е дванадесет години, нетно от
сроковете за спиране на съоръженията в резултат на природни бедствия, обявени
за такива от компетентните органи <25>.
6. [С цел промоциране в подходящ размер на производството на електричество
от съоръжения с биомаса, с изключение на произведеното от хибридни централи,
с постановлението, посочено в ал.8, срокът за признаване на зелените
сертификати, съгласно ал.5 може да бъде увеличен, дори и чрез издаване, от
деветата година, на зелени сертификати за дял произведена електрическа
енергия, дори и като се вземе предвид посоченото в предишния член 17. За
същата цел могат и да се ползват зелените сертификати, дадени на
ръководителя на мрежата от чл.11, ал.3, втора част, от Законодателно
постановление от 16 март 1999, №. 79. Горепосоченото увеличение на срока
за признаване на зелените сертификати не може да бъде разрешавано за
производството на електрическа енергия от съоръжения, които се ползват от
обществени стимули в капиталова сметка] <26>.
7. Зелените сертификати, издадени за производството на електрическа
енергия в дадена година могат да бъдат използвани за спазване на
задължението, предвидено от чл. 11 на Законодателно постановление от 16
март 1999, №79, дори и за следващите две години.
8. До шест месеца от датата на влизане в сила на настоящата мярка, с
постановление на министъра на продоволствието, заедно с министъра на
околната среда и защита на територията, се актуализират директивите,
посочени в чл.11, ал.5, от законодателно постановление от 16 март 1999, № 79
<27>.
9. До влизането в сила на директивите, посочени в чл.14, ал.1, се прилагат
действащите разпоредби.
10. От изпълнението на настоящето постановление не произтичат нови или по-големи
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разходи за държавния бюджет или по-малки приходи.

(25) така променена алинея от чл. 267, Законодателно постановление от 3 април

2006, № 152. Виж и алинея 382-quinquies на чл.1, Закон от 27 декември 2006, № 296,
допълнена от ал.4- bis на чл.26, проектозакон 1 октомври 2007, № 159, в допълнения
текст от съответния закон за конвертиране.
(26) така променена алинея от чл. 1120 на чл.1, Закон от 27 декември 2006, № 296 и
след това отменена, считано от 1 януари 2008, от алинея 154 на чл.2, Закон от 24
декември 2007, №244.
(27) В изпълнение на предвиденото от настоящата аления виж Министерско
постановление от 24 октомври 2005.
Таблица А <28'
(Чл.12)

Източник

Праг 60

1 Вятърен

kW

2 Фотоволтайчен
солар

kW

3 Хидравличен

100 kW

4 Биомаса

200 kW

5 димни газове, остатъчни газове от процесите
по пречистване и биогаз

250 kW>;
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(28) Таблица, допълнена от ал.161 на чл. 2, Закон от 24 декември 2007, №244.
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