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СТАНОВИЩЕ 

относно Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) 

 

Това становище се отнася едновременно и за двата проекта на ЗЕВИМП, внесени съответно от народни 
представители на „Демократична България“ със сигнатура 48-254-01-20 (Ивайло Мирчев и др.) и ГЕРБ със 
сигнатура  48-254-01-21 (Делян Добрев и др.), защото двата проекта са идентични. 

От „Зелени закони“ смятаме, че регулиране на конкретни специфични моменти при производството на енергия 
от вятъра в морските пространства е принципно необходимо. Но сме против закон, който монополизира 
цялостното развитие на този енергиен подсектор – „от люлката до гроба“ – в ръцете на един „междуведомствен 
съвет“ към Министерския съвет. Не подкрепяме закон, който предполага изкривяване на пазара на енергия, 
оставя високи рисковете за околната среда на Черно море и крайбрежните територии (например липсва каквото 
и да е уреждане на р и използването на батерии за съхранение на електрическата енергия към офшорните 
ветропаркове) и отваря широко вратите за лична и институционална корупция. 

Смятаме, че и двата предложени проекта за Закон за енергията от възобновяеми източници в морските 
пространства (които са над 95% идентични) се базират на погрешна философия и концепция за уреждане 
развитието на офшорната вятърна енергетика. Смятаме, че те не могат да бъдат изчистени от пороците, които 
носят и затова следва да бъдат изцяло отхвърлени, а на Народното събрание да бъдат представени съвсем нови 
проекти, адекватни на институционалната и междуинституционална рамка в управлението на сектор 
„Енергетика“. 

Същностни пороци на проекта за ЗЕВИМП 



  

 

1. Създава се институционален монопол върху развитието на офшорната вятърна енергетика. 

2. Монополът се предоставя на една маргинална структура (МЕСРОВЕ), която обаче е натоварена с функции на 
институция от ранга най-малкото на Държавна агенция, за които няма капацитет. 

3. Отнемат се законови правомощия на съществуващи органи и институции, без те да бъдат изрично освободени 
от тях, което създава правна несигурност. 

4. Вменяват се нови – често конфликтни, функции на съществуващи институции. Специално Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) е вкарана в тежък конфликт на интереси с предлаганото задължение да 
провежда търговете за концесии. 

5. Излишно натоварен е държавният бюджет, създава се нова ненужна бюрокрация. Вносителите и на двата 
проекта удобно не казват допълнителните разходи за създаването на една нова и промяната в задълженията на 
няколко действащи институции. 

6. Излишно натоварен е и министър-председателят с функции, които не би трябвало да надхвърлят 
компетентността на председател на изпълнителна агенция към Министерството на енергетиката (МЕ) или на 
държавна агенция. Доколкото става дума за конкретни знания и експертиза, които един министър-председател 
не е длъжен да притежава, тук съзираме и скрит корупционен елемент: зад неговия гръб, но под неговата егида, 
да се развихрят концесионни страсти. 

7. Някои от предлаганите процедури са неясни, объркани или създават възможности за нееднозначно тълкуване. 

 

*** 

 

Според чл. 4, ал. 2, т. 16 от Закона за енергетиката (ЗЕ), министърът на енергетиката: 

„дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и организира дейността по 
предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси и за изграждане на хидроенергийни 
обекти;“ 

В същото време никой текст от ЗЕ не предоставя на КЕВР права за издава концесии, като предложението в чл. 23 
ал. 2 в тези законопроекти ще създаде прецедент в това отношение. Той противоречи на функцията „издаване на 
лицензия“ и на контролните функции на КЕВР спрямо енергийните предприятия и създава рискове Комисията да 
бъде вкарана в конфликт на интереси или да променя пазара на електроенергия против правилата (напр. тези по 
т.т. 13, 14, 15, 19а, 19б, 40, 41, 44 от чл. 21, ал. 1 на ЗЕ). КЕВР и в момента не изпълнява както трябва всички 
свои задължения, произтичащи от законодателството на Европейския съюз, а натоварването му с провеждане на 
конкурси за концесии още повече ще задълбочи този проблем. 

Законопроектите предвиждат МЕСРОВЕ да се намесва и да влияе на работата на ЕСО, КЕВР, МРРБ, ДНСК, МОСВ и 
общинските власти. Това съвсем не отговаря на внушенията, че МЕСРОВЕ само ще улеснява комуникацията 
между потенциалните инвеститори (концесионери) и оторизираните с различни задължения в процеса на 
съгласуване на един прокет институции. 

 



  

 

*** 

 

Още в чл. 3 т. 7 личи, че авторите нямат представа от устойчиво развитие. Цел „устойчиво икономическо 
развитие“, каквато е заложена в тази точка предполага абсолютно неглижиране на опазването на природата и 
защитата на социалните права на гражданите, като фокусът е единствено върху икономическото развитие. Такава 
цел не може да бъда толерирана в страна, която е приела „зелената сделка“ като своя генерална цел. 

Раздел I (чл.чл. 4 – 10), Раздел II (чл.чл. 11 – 14) и Раздел III (чл.чл. 15 – 18) на Глава Втора представят създаването 
на монополиста МЕСРОВЕ – Междуведомствен експертен съвет за развитие на офшорната вятърна енергия. 
Внимателният анализ на този раздел показва, че под маската на „междуведомствен съвет“ се създава едно 
институционално чудовище. Целта може и да не е била такава, но резултатът, който ще се получи е, че под 
прикритието на улесняване процесите на планиране, уреждане на инвестициите, експлоатация, контрол и 
ликвидиране след изтичане на срока на действие („от люлката до гроба“), това чудовище ще определя 
еднолично всички правила, свързани с офшорната вятърна енергия, включително до известна степен и 
въздействието върху пазара на електроенергия. Всичко това ще се случва при липсата на капацитет на МЕСРОВЕ, 
създаване на допълнителна бюрокрация, която ще си пречи с бюрокрацията в сега отговорните институции, 
намеса в обществени поръчки, концесии и т.н. 

По логика, известна само на авторите на законопроектите, чрез създаването на МЕСРОВЕ на практика се постига 
пълен приоритет на офшорната вятърна енергия над всички останали форми и технологии за енергия от 
възобновяеми източници. Само тя ще се планира отделно (от МЕСРОВЕ), само за нея МЕСРОВЕ ще задължава 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) да осигурява с предимство капацитет и точки за достъп, само за нея 
концесиите ще са по специален ред и правила, и ще се извършват от КЕВР и т.н. 

Както споменахме, целият монопол, с всички свързани с неговото създаване рискове, ще се случва под егидата на 
министър-председателя. Доколкото обаче дейностите за развитие на офшорната вятърна енергетика според 
законопроектите ще се увеличава с годините, то едва ли самият министър-председател лично ще може да 
ръководи тази дейност. И тук се появява назначено от него „длъжностно лице“, което ще го замества. Това 
автоматично повишава риска от действия „на ръба на закона“ при разрешаването на различни спорове, като те 
гласно или негласно ще бъдат „оправдавани“ с личността на премиера, без той/тя да бъде изобщо запознат с 
проблемите. 

Интересно е подбран и съставът на МЕСРОВЕ. На практика служители на държавни институции се поставят под 
прякото ръководство на министър-председателя при изпълнение на задължения, които няма да имат определен 
край, а само начало. Така тези служители ще се окажат в един момент едновременно служители на съответните 
институции, но и на МС, доколкото работата на МЕСРОВЕ се очертава да се разширява все повече и повече. 
Според описаните в законопроектите дейности, за които МЕСРОВЕ ще отговаря, този „съвет“ е всъщност една 
нова институция, която в кратки срокове след създаването ѝ ще бъде с почти постоянна заетост. Никой не 
анализира и дискутира заетостта на членовете на МЕСРОВЕ. Разбира се, по-вероятно е проблемът да се „реши“ 
по класическия начин – цялата раота се прехвърля на един раздут „секретариат“, а оправомощените лица – 
членове на МЕСРОВЕ се събират и гласуват „на конвейер“ без дори да си дават усилие да вникват в това, какво и 
защо гласуват. И да дадат пълни права за еднолични решения от страна на „длъжностното лице“, назначено от 
министър-председателя за председател на този съвет. 

Неясна остава ролята на представителя на БАН в МЕСРОВЕ. 



  

 

Препращането на избора на представители на гражданския сектор към бъдещия правилник за прилагане на 
ЗЕВИМП крие риск да се създадат ограничителни критерии за кандидатите, така че в съвета да могат да бъдат 
избиране единствено представители на бизнес-асоциации и „послушни“ НПО, като критичните гласове бъдат 
оставени отвън. 

По същият начин – с препращане към бъдещия ППЗЕВИМП и с изискванията на чл. 5, ал. 6, се гарантира и 
безкритичност от страна на работните групи, които ще се създават към МЕСРОВЕ. 

Изключителен риск крие предложеният начин за взимане на решения (чл. 5, ал. 8 и ал. 9). От една страна може 
да се окаже, че само 4 от всичките 10 члена на МЕСРОВЕ ще вземат решения за зони в Черноморската ни 
акватория, за концесии за стотици милиони, за околната среда на Черно море и т.н. От друга страна неуточненото 
„длъжностно лице“, назначено от министър-председателя ще се ползва от неговото право да налага вето върху 
всяко едно решение дори в случаите, когато не може да се консултира с премиера. 

Факт е, че докато за представителя на БАН и представителите на гражданския сектор в МЕСРОВЕ и в работните 
групи към него ще се изискват някакви експертни познания, то за „свободноизбираемото“ „длъжностно лице“, 
което често ще бъде председател на съвета, няма никакви изисквания. 

Твърде опасни права получава МЕСРОВЕ по силата на чл. 7, ал. 1. Според него съветът „подпомага“ избрания 
концесионер „при изграждането и експлоатирането на вятърните централи в морските пространства“. Пита се, 
каква работа има МЕСРОВЕ в едни чисто вътрешнофирмени дейности като изграждането на вятърните турбини 
(паркове) и експлоатацията им? Няма ли да играе той ролята на „непоискан съветник“ кои консултанти да бъдат 
наети, с кои доставчици да се договаря, на кои търговци да продава концесионера? 

На какво основание изобщо съществува подобен текст, позволяващ пряка намеса на държавна структура в 
работата на един стопански субект? Ако концесионерът спазва правилата, какво точно ще „подпомага“ МЕСРОВЕ 
в дейността му? 

Чл. 7 е този, от който се вижда как на МЕСРОВЕ се измислят „изсмукани от пръстите“ функции. Спечелилият 
концесионер е длъжен да подаде всички искания и/или заявления за издаване на актове единствено до 
МЕСРОВЕ. МЕСРОВЕ се задължава да „обработи веднага“ (???) тези документи и да ги препрати на 
компетентните органи „с цел спазването на административно-процесуалните срокове за произнасянето по тях. И 
накрая некомпетентният МЕСРОВЕ ще координира процеса по издаването на необходимите актове, като 
„дава указания и оказва пълно съдействие както на изпълнителя, така и на компетентните органи, в 
чиято компетентност е издаването на необходимите актове“. 

Чудно е как точно министър-председателят ще „дава указания“ на служителя на ДНСК или на общината, или на 
РИОСВ? Или какво съдействие ще им оказва членът на МЕСРОВЕ, който представлява асоциацията на 
производителите на вятърна енергия? 

Чл. 8 определя началнически функции на МЕСРОВЕ спрямо операторите на мрежи. На първо място съветът ще 
„изисква“ от операторите становище за присъединяване на планираните мощности и проект на предварителен 
договор за присъединяване, преди да са проведени каквито и да е концесионни процедури, единствено на 
базата на предварителните проучвания, проведени от самия МЕСРОВЕ!!! Т.е., ако МЕСРОВЕ „установи“, че в 
дадена приоритетна зона може да бъдат изградени 100 МВ вятърни турбини, той ще изиска от оператора на 
мрежата становище за присъединяване, което при това трябва да е валидно докато се намери концесионер. Т.е. 
МЕСРОВЕ блокира капацитет! 



  

 

На второ място МЕСРОВЕ „възлага“ на оператора на мрежата да планира мрежов капацитет и мрежова 
инфраструктура и да ги остойности – отново преди да има концесионери и проекти. 

В чл. 11 се формулират правата на МЕСРОВЕ за изготвяне на План за развитие на енергийни мощности в морето 
(ПРЕММ), за ръководство и координация на планирането и определянето на приоритетни зони за изграждане и 
експлоатация на ветроенергийни мощности, „както и оценката на тяхната пространствена, времева, технологична 
и екологична съвместимост“. 

Тук без никакво обяснение МЕСРОВЕ си присвоява функцията еднолично да планира не само развитието на 
ветроенергийните, но и на всякакви енергийни мощности в морето!!! 

Чл. 12, ал. 3 директно противоречи на българското и европейско екологично законодателство. Предвиденото в 
нея съобразяване на Морския пространствен план с Плана за развитие на енергийните мощности в морето е 
недопустимо. доколкото за МПП има издадено становище по екологична оценка и всяко негово изменение 
минава през задължителна процедура за преценка необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за 
съвместимост (ОС) по реда на чл. 31 на ЗБР. На тези процедури подлежат и специализираните устройствени 
планове. Терминологията използвана в чл. 25 ал. 1 т.т. 3 и 4 и в чл. 27 ал. 5 т.т. 6 и 7 не отговаря на разпоредбите 
на ЗООС и ЗБР.  

Абсолютно несъстоятелна е нормата на чл. 12, ал. 6, според която ПРЕММ трябва да гарантира отварянето на 
концесионни процедури най-малко за 1 ГВ инсталирана мощност до 2027 г., не по-малко от 2 ГВ – между 2027 и 
2030 г., както и че следва да гарантира „постоянно увеличение на инсталираните мощности“. Подобно цели 
биха могли да бъдат заложени при планирането или в стратегически документи, но е нелепо да бъдат фиксирани 
в закон преди да е известно дали е възможно тяхното изпълнение. 

Пример за това, как една нова структура се създава с ясното съзнание, че е некомпетентна за това, за което се 
създава са чл.чл. 16 и 17. С тях на МЕСРОВЕ се възлага извършването на серия предварителни проучвания на 
потенциалните зони, като веднага се уточнява, че при липсата на административен и експертен потенциал, 
съветът възлага поръчките по реда на чл. 16, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Само малко по-рано обаче 
авторите са разписали структурата на МЕСРОВЕ, от която е видно, че подобен административен и експертен 
потенциал не се предвижда. 

А сега е време народните представители да си зададат въпроса дали изборът на консултанти на държавни 
структури гарантира честност, прозрачност и липса на корупция? Ние можем да извадим дълъг списък с такива 
избраници, резултатите от чийто консултантски услуги водят право към отговора НЕ! 

Хаосът в главите на авторите и вносителите е видим и от ал. 4 на чл. 17. Вместо да са налице предварително 
предвидените в чл. 16, ал. 1 проучвания за всички зони (а най-добре – за цялата акватория), на базата на което да 
бъдат предварително изключени зоните, които по обективни причини не могат да бъдат приоритетни за 
изграждането на вятърни перки, МЕСРОВЕ ще наема консултанти при инвеститорски интерес ,а след това ще се 
преценява годността на зоните. Самите проучвания в чл. 16, ал. 1 са смес от такива, които трябва да бъдат 
извършени при процедури по ОВОС на конкретни проекти и такива с чисто енергиен, археологически, военен и 
друг характер. Ако авторите на законопроектите са решили по този начин да заместят липсата на или празнините 
в проучвания на черноморските шелф, дъно и морски пространства, едва ли сега ще могат да го направят за 
приоритетните зони в зададените от самите тях срокове (2027 г. и 2030 г.) 

 

*** 



  

 

 

Описаните в Глава Трета процедури, свързани с концесиите т.н. спокойно могат да бъдат предмет на други 
закони (напр. Закона за Концесиите и Закона за Енергетиката). Спрямо тези процедури следва да се каже 
следното. 

1. Не е работа на КЕВР да провежда конкурси за концесии. Още повече, че чл. 27, ал. 7, вменява провеждането на 
конкурса да бъде лично от членовете на КЕВР. Те имат толкова много други задължения – част от които не 
вършат както трябва! - че единствено концесии за офшорни вятърни централи им липсват! В случая 
концесионните процедури могат да се провеждат от Министерството на енергетиката. Ако нуждата от структура, 
която да се занимава единствено с офшорната вятърна енергетика е много голяма, то може да се създаде 
специална дирекция или изпълнителна агенция към МЕ. 

2, Аналогично, концедент – както е и при останалите сходни концесии – ще бъде Министерският съвет, а от 
негово име ще подписва Министърът на енергетиката. Не може концедент да е една маргинална структура като 
МЕСРОВЕ – нито има някаква извънредна необходимост, нито съответства на правилата, прилагани за останалите 
енергийни концесии. 

3. Планирането на офшорната енергетика може да бъде извършено от съответната структура на МЕ (дирекция, 
изпълнителна агенция), в сътрудничество с МРРБ и МОСВ. 

Самите концесионни процедури, така както са описани в законопроектите, подлежат на внимателно осмисляне и 
ревизия, но доколкото в момента имаме структурен проблем, смятаме, че това може да стане след като се 
направи адекватна институционална рамка, която ще отговаря за офшорната вятърна енергетика. 

Например някои от идеите на законопроекта противоречат на разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия . 
Трябва да обърнем внимание по специално на това, че според Директивата възлагането на концесия за 
строителство включва прехвърлянето на концесионера на оперативен риск от експлоатирането на това 
строителство, включващ риск, свързан с търсенето, или риск, свързан с предлагането, или и двете. Смята се, че 
концесионерът е поел оперативен риск, когато при нормални условия на експлоатация не му е гарантирано, че 
ще си възвърне направените инвестиции или разходи по експлоатацията на строителството или услугите, които са 
предмет на концесията. Частта от риска, прехвърлена на концесионера, включва реално излагане на колебанията 
на пазара, при което евентуалната прогнозна загуба на концесионера не е само символична или пренебрежима. 
Тази основа на Директивата противоречи на предвидените в законопроекта договори за разлика (чл. 47 и 
следващи). Определеният срок на концесиите от 25 години (посочена в чл. 20 ал. 2 „до 25“ но никъде в текста не 
е посочено как се определя и как участва срока в процедурата) противоречи на разпоредбата на директивата в 
чл. 18 параграф 2 а именно „За концесии, надвишаващи пет години, максималният срок на концесията не трябва 
да надвишава времето, в рамките на което може разумно да се очаква концесионерът да си възвърне 
направените инвестиции за експлоатация на строителството или услугите и да получи доход от вложения 
капитал, като се отчитат инвестициите, необходими за постигане на конкретните цели на договора.“  

Във връзка с това следва да са налице много по-прецизни формулировки и разграничения, които да отчитат както 
необходимостта от подкрепа на енергията от възобновяеми източници, така и ограниченията на Директива 
2014/23/ЕС, за да не се получи прекомерно прехвърляне на риска от инвеститора към потребителите. 
Предложеният вариант на договори за разлики на практика покрива 100% риска на инвеститора и е 



  

 

неприемлив от гледна точка на принципа, че с напредването на технологиите, подкрепата им за участието на 
пазарите ще трябва да намалява до минимум1. 

Обръщаме внимание, че текстовете на Раздел III от Глава Трета, ако бъдат приложени, де факто ще превърнат 
МЕСРОВЕ в постоянно действаща администрация. Това не се предвижда с текстовете, описващи структурата, 
целите и функциите на този „междуведомствен съвет“, като на практика се заобикалят редица закони в 
държавата и се създава полулегална паралелна власт! 

 

*** 

 

Както и в случая на Глава Трета, текстовете на Глава Четвърта (за концесионните договори, гаранциите и др.) 
също могат да бъдат предмет на други закони. 

Тук обръщаме специално внимание на проблема с трите вида гаранции. Приемаме, че те са необходими. Но 
специално за гаранциите за извеждане от експлоатация и за опазване на околната среда, смятаме, че са 
необходими по-ясни критерии и по-добри обосновки за тяхната големина и начините на предоставянето им. 

Нашето разбиране е, че в двата случая са предвидени сравнително малки като суми гаранции, които по-скоро 
биха били недостатъчни, особено в случаи на големи замърсявания. 

Също така смятаме, че гаранциите трябва да бъдат във вид на доверителна (ЕСКРОУ), сметка в нискорискова 
банка от ЕС или ЕИП. Предоставянето на неотменима банкова гаранция е проява на лош вкус в държава, известна 
с перманентните си банкови фалити. Впрочем това трябва да бъде правило за всички проекти, при които се 
изискват подобен род гаранции. Има и още една причина за това, да се иска гаранциите да бъдат в специална 
сметка и да се натрупват по определена схема – високият риск от умишлен фалит, процедура, която е 
ненаказуема в България. 

По отношение гаранцията за екологични щети смятаме, че недостатъчно е уредена хипотезата, в която 
екологичните щети надхвърлят размера на гаранцията. 

Допълнителен проблем е, че по отношение на проучванията на кандидатите за концесия няма уредено никакво 
изискване за гаранции, както няма и изискване за провеждане на ОВОС и оценка за съвместимост. Така в процеса 
на проучвателните дейности, кандидатите за концесии са на практика извън контрол по отношение на 
потенциалните екологични щети. 

 

*** 

 

 

1 Въпросът за покриването на риска на инвеститора чрез договори за гаранции или по друг начин е съществен и подлежи 
на допълнителен анализ. 



  

 

По отношение на договорите за разлика, (Глава Четвърта, Раздел III), освен предходните коментари (виж стр. 6-7), 
смятаме за нереалистично КЕВР да определя средномесечна прогнозна цена на електроенергията, търгувана на 
Европейската енергийна борса в сегмента „Ден напред“, при това по своя собствена методика. 

*** 

В чл.чл. 55, 56 и 57 виждаме, че МЕСРОВЕ отново изземва функции на други ведомства. Специално по отношение 
на зоните за сигурност то изграждането на вятърни централи е вторично и тук водещите институции трябва да 
бъдат ИА „Морска администрация“, Министерството на отбраната и МВР. 

Изискванията на чл. 57 по отношение квалификацията на отговорните лица на концесионерите (контрол от страна 
на МЕСРОВЕ) могат да бъдат оценени като изземване на функции от МОСВ и ГД ПБЗН. МЕСРОБЕ няма никакъв 
капацитет да предписва мерки против всякакви видове аварийни ситуации, нито да реагира като тел. 112! Отново 
се създават дълги и затрудняващи дейността по предотвратяване на аварии и аварийно спасяване вериги. 

*** 

По отношение премахването на съоръженията (Глава Четвърта, Раздел VIII), има е заложена неяснота в чл. 61, ал. 
4, според който „общопризнатите международни стандарти за премахване на вятърни електроцентрали в 
морските пространства се считат за минимален стандарт“. Не е указано обаче какво значи „общопризнати“ и 
спрямо кой времеви период са „общопризнати“ тези стандарти? 

„Общопризнати“ ли са тези стандарти ако се признават в 50% от страните-членки на ООН? Или от 66% от страните 
с морска акватория? Или от определен брой национални и международни организации по опазване на околната 
среда? И т.н. 

По същият начин, ако едни стандарти са „общопризнати“ към момента на сключване на концесията, но към 
момента на изваждане от експлоатация на вятърния парк има нови „общопризнати“ стандарти, кои точно са 
приложими в нашия случай? 

*** 

Още едно доказателство, че МЕСРОВЕ без да е нова институция, се домогва до административна власт, е текстът 
на чл. 65, ал. 1 (Глава Шеста). 

 

*** 

 

Накрая отбелязваме съществен пропуск в предложената уредба за офшорната вятърна енергетика, независимо 
от нейната институционална рамка. Няма никакви уредени отношения в случай на изграждане на комбинация 
от офшорен вятърен парк и система за съхранение на енергията от него (батерии или производство на 
зелен водород). 

Тази хипотеза поражда серия от потенциални проблеми, свързани с: 

 концесионирането едновременно на морска и сухоземна територия; 

 права на достъп до определени територии; 



  

 

 опазване на Черноморското крайбрежие; 

 изграждане и поддържане на инфраструктурата (подстанции, точки на достъп, мрежов капацитет, други 
съоръжения и т.н.); 

 националната сигурност и сигурността на външните граници на ЕС; 

 риболова; 

 туризма и т.н. 

Липсата на предложения за уредба в тази посока прави дебата за законовото уреждане на офшорната енергетика 
в морските пространства непълен и отваря огромни територии за самоуправство, пречки пред инвеститорите и 
проблеми за Черноморското крайбрежие и морските територии. 

*** 

Заключение 

Предложените два законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства са 
откровено лоши и в този си вид биха навредили както на развитието на самия сектор, така и на развитието на 
„зелената“ енергетика като цяло. 

В началото сме изброили същностните проблеми на предлагания подход за регулиране на офшорната вятърна 
енергетика. Тук ще обобщим още веднъж проблемите: 

1. Създава се монопол на една квази-агенция над целия процес по развитие, експлоатация и извеждане от 
употреба както на целия сектор, така и на всяка една вятърна перка в морските пространства. Този 
монопол е съчетан с изключителност при планирането на държавната политика, командни функции над 
други институции, които са автономни в своите правомощия по компетентност, изземване на 
правомощия по компетентност и създаване на допълнителна бюрократична машина. 

2. В същото време тази квази-агенция става и единствен разпределител на информация и документооборот 
във всеки един етап на процесите по концесиониране, инвестиране, експлоатация, управление, контрол, 
арбитраж, уреждане на гаранции, извеждане от експлоатация, други договорни отношения. На практика 
всяко едно писмо ще трябва да преминава през МЕСРОВЕ без този „съвет“ да има компетентността и 
административния капацитет да реагира адекватно. Вместо да улесни, МЕСРОВЕ ще задръсти 
комуникацията между потенциалните инвеститори и компетентните институции. 

3. Законопроектите създават междуинституционален хаос. Въвежда несвойствени задължения на 
институции (КЕВР), отнема и дава права на действащи министри без това да е обосновано концептуално, 
поставя в риск репутацията на министър-председателя като председател на „междуинституционалния 
съвет“ и размества установени правила при отдаването на концесиите. 

4. Законопроектите поставят в риск опазването на екосистемите в Черно море и Черноморското 
крайбрежие. От една страна този риск се създава от междуинституционалния хаос, а от друга – от липсата 
на каквито и да било изисквания към инвеститорите по време на строителството, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на офшорните паркове. Като минимум освен процедурите за ОВОС/ОС и ЕО 
от всеки концесионер трябва да се изисква годишен план за действие по опазване на морето и 



  

 

крайбрежните зони, а не да се разчита единствено на гаранции за ликвидиране на екологични щети, 
които в някои случаи могат да бъдат твърде дълготрайни. 

На ниво Европейски съюз в момента се разработват изисквания за зоните, в които приоритетно да се 
разполагат ВЕИ мощности. Тези т.нар. „go-to“ зони за България трябва да се съсредоточат в райони без 
богато разнообразие и приоритизирането на акваторията чрез специален закон противоречи на този 
процес. Към момента „go-to“ зони за България не са определени, като освен нуждата те да не съвпадат с 
европейски обекти, защитени от мрежата „Натура 2000“, тече и дебат дали те да не бъдат изключително 
идентифицирани в терени с увредена природа и бивши обекти на енергийната индустрия, които са с 
големи площи.  

Претенциите на авторите да копират структурата и правомощията на американското Bureau of Ocean Energy 
Management (ВОЕМ) е очевидна. Само че ВОЕМ е административна структура към US Department of Interior, а не е 
някаква маргинална структура, в която абсолютно анонимни и лесно заменяеми играчи решават вместо 
оторизирани институции. Ако искаме да имаме подобна структура, тя трябва да е или част (изпълнителна 
агенция) от отговорните институции – Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и 
водите, или държавна агенция. И трябва да има ясно изразени компетенции, а не да измества или дублира нечии 
други такива. 

От „Зелени закони“ смятаме, че регулирането на офшорната вятърна енергия може да бъде направено с 
конкретни промени в действащи закони – ЗЕ, ЗЕВИ, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища 
и пристанищата на Република България, Закона за концесиите и други. 

Допълнително, наличието на един специализиран закон за офшорната че така внесените законопроекти са 
излишни и трябва да бъдат отхвърлени от Народното събрание. вятърна енергия поставя въпроса с какво 
останалите технологии за ВЕИ са по-малко важни, че нямат подобна уредба? 

На базата на всичко казано дотук, от „Зелени закони“ смятаме, че така внесените законопроекти са излишни и 
Народното събрание трябва да ги отхвърли изцяло. 

 

С уважение, 

 

 

Вера Стаевска 

Председател на УС на Сдружение за изследователски практики 

Ръководител екип „Зелени закони“ www.zelenizakoni.com 

 

 


