
Токът от вятъра и водата поскъпва  

 
Цена, по която електроразпределителните дружества и Националната електрическа 
компания (НЕК) ще изкупуват ел. енергията, произведена от водни централи до 10 мВт, 
и от вятърни генератори с мощност до и над 800 кВт да се увеличи с от 6.25% до 18.6%. 
Това предлагат експерти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР), но не е посочено откога ще влязат в сила по-високите цени. Предложението 
за новите цени ще бъде обсъдено на открито заседание на комисията следващия 
вторник. 
 
Най-голямо повишение на цените ще получат ветрови генератори под 800 кВт, а най-
малко - тези от 800 кВт, които са пуснати в експлоатация в началото на миналата 
година и са работили 2250 часа. За ВЕЦ с мощност под 10 мВ цената става 97.12 лв. за 
мегаватчас, а за вятърни централи, работещи до 2250 часа и с мощност над 800 кВт - 
185.95 лв. 
 
Токът от т.нар. възобновяеми източници се изкупува според наредба на регулатора, 
като преференциалните цени се изчисляват като 80% от средната продажба за 
предишната година. От регулатора обясняват диференцирането на цената с факта, че 
ветровите генератори до 800 кВт са произведени преди 2000 г. и инвестиционните им 
разходи са по-малки и могат да работят не повече от 10 години. Тези генератори са от 
"старо поколение" и не отговорят на техническите стандарти и изисквания за качество 
на снабдяването, се посочва в доклада. Според експертите перките с мощност под 800 
киловата са монтирани на височина 30-40 метра и така не може да се осигури 
максимално използване на вятъра. За да започне да се върти перката, е необходим 
вятър с не по-ниска скорост от 5-6 метра в секунда. Инвестициите по присъединяване 
на генератори под 800 кВт са от 580 евро до 650 евро на инсталиран киловат. По данни 
на Съюза на производителите на екологична енергия-Юг инвестиционните разходи за 
изграждане на малка ВЕЦ са 1293 евро на инсталиран киловат в зависимост от това 
дали централите са изградени на течаща вода, или има изравнител. 
 
Регулаторната комисия не променя досегашните цени на енергията от фотоволтаични 
модули и биомаса. Експертите посочват, че нямат проекти, които могат да бъдат 
променени. В момента тези цени за фотоволтаичните модули са 782 лв., а за 
централите, работещи с дървесина - 215 лв. Досега е изградена и функционира 
централа, която работи с дървесина в Банско. 


