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До

To

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

MR. TOMISLAV DONCHEV
DEPUTY PRIME MINISTER
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Копие до:

CC:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

MRS. TEMENUZHKA PETKOVA
MINISTER OF ENERGY

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

MR. VALENTIN NIKOLOV
CHAIRMAN OF THE ENERGY COMMITTEE
IN THE PARLIAMENT

Относно: Становище по проект на Национален Subject: Opinion on a draft to the National
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Recovery and Resilience Plan (NRRP), announced
публикуван за обществено обсъждане на for public consultation on 30.10.2020
30.10.2020г.
Уважаеми г-н Дончев,

Dear Mr. Donchev,

Националната eнергийна kамара („Камарата”)
представлява основния дял от частните
инвеститори в електроенергийния сектор в
България и е признат партньор на отговорните
институции при формирането на eнергийните
политики. Основен принцип на Камарата е
създаване на прозрачна и открита регулаторна
среда,
създаваща
условия
за
равнопоставеност на пазарните участници,

The National Energy Chamber (the „Chamber”)
represents the major share of the private
investors in the electricity sector in Bulgaria and
it is a recognized partner of the responsible
institutions in the energy policy making process.
One of the main principles of the Chamber is to
promote the development of a transparent and
open
regulatory
environment,
providing
conditions for a level playing field for all market
1
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което
от
своя
страна
да
увеличи participants, which in its turn will increase
инвестиционния интерес към българския investment interest in the Bulgarian electricity
електроенергиен сектор.
sector.

С настоящето писмо Камарата изразява своeто
становище по проекта на Национален план за
възстановяване и устойчивост (НПВУ), обявен
за публична консултация на 30.10.2020г. Ние
подкрепяме основната цел на стратегическия
документ, като считаме, че икономическото и
социално
възстановяване
от
кризата,
породена от COVID-19 пандемията, следва да
бъде основен приоритет.
Ключовата роля на енергийния сектор за
икономическото възстановяване на ЕС е
безспорно призната на европейско ниво. В
Проекта на НПВУ обаче липсва отчетлив фокус
върху сектор енергетика – основен за
постигане на новите амбициозни климатични
цели, определени в Зелената сделка.

Hereby, the Chamber expresses its opinion on
the draft to the National Plan for Recovery and
Resilience (NRRP), announced for public
consultation on 30.10.2020. We support the main
goal of the strategy paper, as in our view the
economic and social recovery from the crisis
caused by the COVID-19 pandemic should be a
main priority.
The key role of the energy sector in the EU's
economic recovery is undoubtedly recognized at
European level. However, the draft of the NRRP
lacks a clear focus on the energy sector – a crucial
part to achieving the new ambitious climate
targets set out in the Green Deal.

Енергийният сектор е в основата на The energy sector is at the heart of the strategic
стратегическия стремеж към възстановяване и thrust towards recovery and resilience at the
устойчивост на европейско равнище, защото
European level, because

a) инвестициите в сектора осигуряват бърз
икономически растеж и създаване на работни
места в сектора и извън него
b) секторът е в центъра на енергийния преход,
действията в областта на климата и
политиките за устойчивост на околната среда
и
c) изисква огромна цифрова трансформация,

a) investments in the sector provide for rapid
economic growth and job creation within the
sector and beyond,
b) the sector is at the center of the energy
transition, climate action and environmental
sustainability policies and
c) requires an enormous digital transformation
to achieve low carbon transition. Moreover, the
2
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за
да
се
постигне
нисковъглеродна
трансформация. Нещо повече, българската
отправна точка с енергийно интензивна
промишленост и значителен дял на
производството на електроенергия и топлинна
енергия от изкопаеми източници представлява
допълнително предизвикателство в тази
връзка.

Bulgarian starting point with energy intensive
industry and significant share of electricity and
heat energy production from fossil fuels poses an
additional challenge in this regard.

За
успешното
преструктуриране
на
българската енергийна система е необходимо
добре функциониращо взаимодействие на
новите електроцентрали за производство на
електроенергия без емисии с мрежите на
операторите на разпределителната и преносна
мрежа.
Подкрепяме
предвидените
инвестиции в инфраструктура, оборудване и
цифрови компоненти, свързани с преносната
мрежа, но за съжаление установяваме, че не
се предвиждат инвестиции в интелигентни,
цифровизирани и цифрово управлявани
разпределителни мрежи, топлофикационни
мрежи и съоръженния, насърчаване на
инвестициите в инсталации за съхранение на
енергия и интелигентни измервателни уреди
или улесняване на пазарното интегриране на
нови ВЕИ централи и модернизация на
съществуващите ВЕИ централи, осигуряващи
необходимата гъвкавост за балансиране на
електроенергийната система.

For a successful transformation of the Bulgarian
energy system, a well-functioning interplay of
new emission-free generation plants with DSO
and TSO networks is a necessity. We support
foreseen investments in transmission network
related infrastructure, equipment and digital
components, but find it regrettable that no
investments are envisaged in smart, digitized and
digitally managed distribution grids, district
heating networks and installations, promotion of
investments in energy storage installations and
smart metering devices or facilitation of market
integration of new RES plants and refurbishment
of existing RES plants providing needed flexibility
to balance the electricity system.

Направените днес инвестиции от Механизма
за Зелено Възстановяване в подсилване и
дигитализиране на разпределителните мрежи,
ще гарантира бързото електрифициране на

Green Recovery Mechanism Investments made
today in reinforcing and digitizing distribution
grids will guarantee the speedy electrification of
Bulgarian industry and the fast penetration of e3
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българската
индустрия
и
ускоряване
навлизането
на
е-мобилността,
интелигентните услуги и разпределеното
производство на енергия от възобновяеми
източници на ниво крайни потребители, без да
се увеличават разходите за мрежовите тарифи
в предизвикателните икономически времена,
които ни предстоят.

mobility, smart services and distributed
renewable energy generation at the level of end
consumers without increasing the costs for grid
tariffs in the challenging economic times ahead of
us.

Наред с това НПВУ следва да насочи средства
за рехабилитация и увеличаване на капацитета
на преносната и електроразпределителни
мрежи в райони с висок ресурсен потенциал
за производство на електроенергия от вятър и
слънце, за да привлекат инвестиции в тези
райони. Административната процедура за
насочване на инвестиции в мрежата в рамите
на 10-годишния план за инвестиции на ЕСО
следва да бъде преразгледан с оглед
темповете на енергийния преход и подходящ
проактивен подход да бъде разработен.

Furthermore, NRRP shall allocate funds for
rehabilitation and reinforcement of the capacity
of the transmission and distribution in grid in the
areas known for their high renewable resource
potential in order to attract RES investments in
those areas. The lengthy administrative process
for identifying investment needs through the 10
years investment plan of TSO shall be
reconsidered in the light of the pace of energy
transition and a more proactive approach
adopted.

Фактът, че около 70% от новите ВЕИ мощности
в Европа ще бъдат присъединени към
разпределителната мрежа и че все поувеличаващата
се
електрификация
на
транспорта и отоплението на помещения
засяга предимно това ниво на мрежата, не е
взето предвид от НПВУ. За да се постигнат
целите, свързани с енергийното производство
без емисии, енергийната ефективност и
декарбонизацията, както и да се изпълнят
задължения като киберсигурност, с които
България е поела ангажимент, са необходими
огромни инвестиции в електроразпредели-

The fact that about 70% of the new RES
capacities in Europe will be connected to the DSO
grid and that the increasing electrification of
traffic and space heating primarily affects this
network level, is not taken into account by the
NRRP. In order to achieve the goals regarding
emission-free generation, energy efficiency and
decarbonisation, and fulfil obligations such as
cyber security, to which Bulgaria has committed,
enormous investments are required in the
electricity distribution grid. Roughly speaking,
every million investments in RES generation
plants require the same amount of investments
4
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телната мрежа. Грубо казано, всеки милион
инвестиции
в
електроцентрали
за
производство на електроенергия от ВЕИ
изискват същото количество инвестиции и в
разпределителната мрежа. Екстраполирано за
Европа, това означава около 40 милиарда
евро инвестиции в разпределителната
мрежата годишно, според анализа на
Еurelectric. Финансовата тежест за постигането
на тези цели ще трябва да бъде поета от
крайните клиенти, много от тях в затруднено
финансово положение в резултат на кризата,
причинена от COVID-19, или дори преди това.
Пропусната възможност ще е НПВУ да не
използва финансови ресурси за облекчаване
на тези клиенти, а напротив - да поставя
допълнителна тежест върху тях, като подкрепя
привилегирована категория
клиенти
в
индустриалните паркове.
Нещо повече, приветстваме 3-те милиарда
лева резервирани за програмата за енергийна
ефективност за обновяване на сградния фонд,
тъй като принципно подкрепяме постигането
на
цели
за
енергоспестяване
чрез
алтернативни мерки за енергийна ефективност
в България. От една страна, парите могат да
бъдат по-добре насочени към домакинствата с
ниски доходи и неравенството в дългосрочен
план ефективно да намалее, докато
удобствата и благосъстоянието значително
биха се увеличили. От друга страна,
предвиденото саниране на обществени и
промишлени
сгради
носи
социалноикономически и конкурентни ползи. Един

in the distribution network. Extrapolated to
Europe, this means around 40 billion euros
investment in the DSO network per year,
according to Eurelectric. The financial burden for
achieving those goals will have to be borne by the
end customers, many of them in difficult financial
circumstances as a result of the COVID-19 crisis
or even before it. It is a missed opportunity that
the NRRP does not utilize financial resources to
relieve these customers, but on the contrary,
puts an additional burden on them by supporting
a privileged customer category in industrial parks.

Moreover, we welcome the 3 billion BGN
reserved for Energy Efficiency program for the
renovation of the building stock, as in general we
support the achievement of energy saving targets
through alternative EE measures in Bulgaria. On
the one hand, money can be better targeted to
low-income households and inequality in the
long-term effectively reduced, while comfort and
well-being would substantially increase. On the
other hand, the foreseen renovation of public
and industrial buildings brings socio-economic as
well as competitive benefits. A coordinated and
systemic approach, however, will be of utmost
importance to make these measures a success.
The best long-term results are brought by socalled deep renovations. Where district heating
5
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координиран и системен подход обаче ще
бъде от изключително значение за успеха на
тези мерки. Най-добрите дългосрочни
резултати се получават от така нареченото
“дълбоко”
саниране.
Където
има
съществуващa
топлофикационна
мрежа,
следва да се използва възможността за
присъединяване на сгради към мрежата и
замяна на вертикални с хоризонтални
инсталации в тези сгради. В пилотен проект в
Пловдив например чрез замяна на тези
инсталации се постигна 86% икономия на
енергия от загуби по отоплителните
инсталации и 36% намаление на цената на
енергията за 1 м3 гореща вода. Освен това в
тези сгради следва да се предвидят зарядни
устройства за електромобили, както и бъдеща
цифрова и интелигентна инфраструктура.

grid exists, the opportunity should be used to
connect buildings to the network and to swap
vertical with horizontal installations in those
buildings. By changing those installations, e.g.
86% energy saving of energy for losses from
heating installation and a 36% decrease of energy
price for 1 m3 hot water could be achieved in a
pilot project in Plovdiv. Additionally, chargers for
electric cars as well as future digital and smart
infrastructure must be anticipated in those
buildings.

Камарата подчертава, че проектът на плана не
предвижда мерки за насърчаване на нови
инвестиции
в
енергийния
сектор.
Междувременно не съществуват подкрепящи
мерки за съществуващите инвестиции,
въпреки ефективността на всички компании,
ангажирани в сектора, и усилията им да
осигурят непрекъснатостта на енергийната
система по време на пандемията COVID-19.
Вземайки
предвид
очевидната
взаимосвързаност между възстановяването и
устойчивото
развитие
и
правилното
функциониране на енергийния сектор,
Камaрата счита, че целите и свързаните с тях
мерки и реформи в енергийния сектор трябва
да бъдат подробно описани в стълба "Зелена

The Chamber emphasizes that the draft of the
plan does not provide for measures to encourage
new investments in the energy sector.
Meanwhile, there are no supporting measures for
the
existing
investments,
despite
the
effectiveness of all companies engaged in the
sector and their efforts to ensure the continued
operation of the energy system during the
COVID-19 pandemic. Taking into account the
obvious correlation between recovery and
sustainable development and the proper
functioning of the energy sector, the Chamber
considers that the objectives and the related
measures and reforms in the energy sector
should be outlined in details in the pillar "Green
Bulgaria" of the draft plan.
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България" от проекта на плана.
Основните цели и мерки за осъществяване на
националните политики в областта на
енергетиката и климата, в контекста на новото
европейско
законодателство,
както
и
принципи и приоритети за развитие на
енергетиката се очертават в другите
стратегически документи – Интегриран
национален план Енергетика и Климат и
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на
Република България до 2030г. с хоризонт до
2050г. Отчитаме, че липсва необходимата
последователност и логическа обвързаност
между трите документа.

The main goals and measures for the
implementation of the national energy and
climate policies, in the context of the new
European legislation, as well as principles and
priorities of energy development are defined in
the other strategic documents - Integrated
National Energy and Climate Plan and Strategy
for Sustainable Energy Development of the
Republic of Bulgaria until 2030 with a horizon
until 2050. We note that the necessary
consistency and logical connection between the
three documents is missing.

Оставаме на разположение за конструктивен We remain available for a constructive dialogue
on the topic.
диалог по темата.

С уважение,

Yours sincerely,

Робърт Дик / Robert Dick
Съпредседател на УС/ Co-chairman of the MB
Национална енергийна камара / National Energy Chamber

Оливие Маркет / Olivier Marquette
Съпредседател на УС / Co-chairman of the MB
Национална енергийна камара / National Energy Chamber
7

