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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА





Чл. 157, ал. ( 2 ) Общественият доставчик и / или обществените снабдители, са длъжни да изкупуват електрическата енергия, произведена от централи използващи възобновяеми енергийни източници, в това число и от МВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW, по преференциални цени.

Чл. 158, ал. ( 1 ) Преносното предприятие и разпределителните предприятия са длъжни приоритетно да присъединяват всички централи, произвеждаши енергия от възобновяеми енергийни източници, в това число и от МВЕЦ с инсталирана мощност да 10 MW, към преносната, съответно към разпределителната мрежа.


					

					  МОТИВИ


Относно: Промени в глава единандесета на проекта на Закона за енергетиката - насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин-Раздел I Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и Раздел II - Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство.

	В съответствие с Плана на действие и Стратегията на Европейската общност за устойчиво развитие на ВЕИ технологиите и приоритетните мерки, предназначени да преодоляват препятствията и да прекрояват баланса в полза на ВЕИ, Ви предлагаме в проекта на Закона за енергетиката ограничението до 10 MW, записано в Чл. 157.(2) и Чл. 158.(1) да се отнася само за водно електрически централи.
	В момента в страните-членки, европейската директива за електричеството се преобразува във вид на национални закони. Директивата дава възможност на страните-членки да изискват даването на преференции при закупуването на електричество от ВЕИ и е една от мерките, които ще се приемат, за да се осигури свободен достъп на ВЕИ до пазара, избягване на дискриминацията към електрическата енергия, произведена от слънчева радиация, биомаса, водна енергия (под 10 MW) и вятърна енергия при достъпа им до електрическата мрежа.

	Значителна част от проблемите по опазване на околната среда у нас се създават от конвенционаланта енергетика и са сързани със замърсяващи емисии или инцидентни залпови замърсявания. Подчертани недостатъци имат твърдите горива и ядрената енергетика, и макар по-малко - изгарянето на петролни продукти и природен газ. Делът на конвенционалната енергетика в общото количество емисии на парникови газове е над 60% и изпълнението на задълженията на страната по Протокола от Киото е най-зависещо от нея.
	Всяко стратегическо решение за развитието на енергетиката трябва да бъде оценявано по отражението му върху околната среда и изпълнението на всички вътрешни и международни задължения. Необходимо е да се балансира между целите за сигурност на енергоснабдяването и опазване на околната среда конкретно поради директна връзка между емисиите на серен двуокис и увеличената употреба на лигнитни въглища.

	При икономическата оценка на различните варианти за развитие на енергетиката, включително за износ и внос на електрическа енергия, трябва да се включват и всички разходи по опазване на околната среда, задълженията, които могат да възникнат при нарушени форми и ползите от възможна търговия на емисиите на газове с парников ефект. Сега това не се отчита в достатъчна степен, но сметката се натрупва и рано или късно ще бъде платена.

	В изпълнение на задълженията по Протокола от Киото, Европейският съюз има за цел до 2010г. да достигне 22% дял на електроенергията, произведена от възобновяеми енергоизточници. Като се има предвид целта за присъединяване на страната ни в ЕС, очевидно 12% ще бъде изискван и от България още при затваряне на глава " Екология " от преговорите за присъединяване.

	Ограниченията относно мощността на водно електрическите централи до 10MW, се налагат поради екологични проблеми на класическата хидроенергетика. За работата на турбините на конвенционалните ВЕЦ е нужен воден пад. В естествено състояние природата рядко ни предлага водонапорни падове и  се постигат изкуствено чрез строителството на водоеми, баражи, шлюзове, деривации, канали, тръбопроводи и др. съоръжения, които у нас вече погълнаха около 12% от горите. ВЕЦ-овете, със съответното хидростроителство, съществено и необратимо нарушават водните оттоци, хидрогеоложките, почвените, горските, речните, крайречните и други природни дадености от флората и фауната. Затова продължаването на строителствата и разширенията на големи ВЕЦ ще създават все по-сериозни и непреодолими увреждания на околната среда и баланса на екосистемите. От друга страна нашите ВЕЦ дават около 8% от произведената електроенергия и годишната им експлоатция е около 1750 часа.

	Същевременно съществуват възможности за изграждане на микро-ВЕЦ на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. В момента приносът на малките ВЕЦ към енергосистемата на страната е по-малко от 2%, както по отношение на мощностите, така и по отношение на електропроизводството и може да се оцени като незначителен. Ако се вземат предвид вече планираните проекти, както и бъдещи такива, обвързани с обекти на водоснабдяването и хидромелиорациите, може да се изградят в краткосрочен план допълнително нови 730 МВЕЦ, с обща инсталирана мощност 210 MW и годишно производство- 795.10    kWh, които нямат вредно въздействие върху околната среда.

	Малките ВЕЦ обаче са с ограничен ресурс и в дългосрочен план ще останат с относително малко бъдещо нарастване, задържайки общия си принос до съществуващите ресурси. Съществено увеличаване дела на ВЕИ следва да дойде от използването на други видове технологии.

	Съществен принос за увеличаванвто на енергопроизводството от ВЕИ в България ще дойде от биомасата чрез използването й за комбинираното производство на топлинна и електроенергия. За съжаление потенциалът на биогоривата и възможностите за тяхното използване са все още недостатъчно известни. Отоплението с биомаса все още се свързва с ръчните системи за зареждане, използващи дърва, които не се считат за практични или удобни. Годишно около 2 милиона кубически метра дърва за горене се добиват и се продават на населението. Неконтролируемото сечене не се поддава на статистика, но се движи около 1 милион кубически метра и тя е плътна и висококачествена дървесина. Липсата на информация засяга не само частните потребители, но също и политиците, местната администрация, инженерите, топлотехници, продавачите на горива, архитекти и строители. В резултат на това, ключови участници на пазара предпочитат " сигурни " и установени отоплителни решения, използващи газ, нафта или електричество.

	Оползотворяването на биомасата за добив на енергия е незначително - 0,9% от горския фонд / 963 МW - инсталации за производство на енергия от дървени остатъци /, въпреки огромния потенциал, с който разполага страната. Горското и селското ни стопанство са неизчерпаема база от суровинни източници за добиване на енергия от биомаса. Горските площи покриват около 33%, а селскостопанските земи около 45% от територията на България. От 3,9 милиона хектра гори, около 1,5 милиона хектара са млади, главно иглолистни насаждения. Тези млади гори са важен актив за бъдещето, но те трябва да се подлагат на огледна сеч редовно, за да се осигури подходящо пространство за растеж на най-добрите дървета. Огледната сеч и отстраняването на дървесните отпадъци, които остават на терена и се разглеждат като условие за управление на горите с цел използването на дървесна биомаса като гориво и намаляване рисковете от горски пожари. От дърво-преработващата ни индустрия остават дървесни отпадъци ( стърготини, кори, капаци и др. ). Потенциалът на отпадната биомаса за енергийно ползване съответно е:

-	от дърводобива: 50-70 хил.тне/год., от които икономически достъпен се счита около половината;
-	от дървообработването: около 15-16 хил.тне/год.
-	от селското стопанство, ако се използват до 50% от изчислените общи количества отпадна твърда селскостопанска биомаса ( слама от житни култури, отпадъци от царевица, слънчоглед и тютюн, клони и пръчки от резитба на овощни дървета и лозя ) в енергийно изражение потенциалът е около 500 хил.тне/год.
Енергията, получавана от биомаса е между най-обещаващите у 
нас в сектора на ВЕИ.

	В дългосрочен план комбинираното използване на биомасата за топлина и електроенергия има най-голям потенциал като обем измежду всички възобновяеми енергии и не трябва да се ограничава, а да се стимулира. Използването на биомаса за енергопроизводство се аргументира и с факта, че тя е неутрална по отношение на емисиите на въглероден диоксид, че се пести чужда валута, че се създават работни места. По същия начин стои и въпросът за използването на слънчевата, ветровата енергия и биогоривата.

	Проектът на Закона трябва да преследва една амбициозна и прозрачна кампания за развитие на тези видове ВЕИ технологии в България.

	Налага се убеждението, че са необходими подходящи законови условия за ускореното развитие на ВЕИ от тези налични ресурси у нас.
	Нещо повече- в съотвтствие с чл.17 от Протокола от Киото - международната търговия на емисии ще започне действието си през 2008 година и България ще има възможност да се включи като продавач в търговията с емисии, при условие че до този момент е успяла не само да покрие ангажиментите за намаляване на емисиите на парникови газове с 8% спрямо базовата 1998 година, но и е натрупала достатъчно единици редуцирани емисии.
	България е заинтересована в проекта на Закона за енергетиката да се въведе ограничение на мощността на произведената електрическа енергия от ВЕИ до 10 MW само за микро ВЕЦ, а производството й от останалите ВЕИ технологии да не се ограничава.
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