
БФА – 
Проектът PV LEGAL и 

неговото продължение PV GRID



производство на екологично чиста енергия от слънцето   
      
        намаляване на вредните въглеродни емисии в 
атмосферата, опазване на околната среда
        развитие на ВЕИ индустрията    
        намаляване на енергийната зависимост на България 

Визия

За нас

• Сдружение с нестопанска цел
• Над 100 членове от соларния 
бранш



Нашите цели 
• Инвестиционен климат
• Законова рамка
• Устойчив растеж
• Работни места
• Трансфер на ноу хау

Партньори
• Европейската Асоциация на Фотоволтаичната Индустрия
• Германската Фотоволтаична Асоциация
• Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия (КАЕЕ)
• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ)
• Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)



Намаляване на 
административните пречки за 
успешно внедряване на 
фотоволтаичните системи в ЕС

 
Цели на проекта:
• Преодоляване на правно-

административните 
бариери

• Подобряване рамковите 
условията и стимулиране 
за  по-ефективно развитие 
на пазара



В PV Legal учатват 
12 държави 
България
Германия
Франция
Гърция
Италия
Холандия
Полша
Португалия 
Словения
Испания
Чехия 
Великобритания



Проектът PV Legal в 3 стъпки
• изследване и анализ на административните процеси в 12-те 
държави

• формулиране на препоръки

• промотиране на препоръките и усъвършенстване на 
регулаторни рамки



      Резултати от PV Legal

         Ключови препоръки
         бариерите пред PV проектите и 

препоръки за предоляването им.

         Консултативни доклади
         ръководство за ефективно 

подобряване на правно-
административните процедури.

         Окончателни доклади
         проследяват прогреса при 

облекчаване на административните 
бариери в различните страни

         Проучвания на PV индустрията
безплатна и обстойна база данни

Click to edit Master title style



PV Legal препоръки за България
• Съкращаване на времето и разходите за разрешителни за 

малки покривни системи

• Изискването за оценка за въздействието върху околната 
среда да бъде задължителна само за инсталации в 
защитени зони

• Унифициране на формуляра за кандидатстване при 
включване в електропреносната мрежа

• Предпазване от спекулативни инвеститори чрез въвеждане 
на повече крайни срокове и разлини етапи при прецеса на 
включване в мрежата, както и  финансово обвързване на 
инвеститорите

• Електропреносния оператор не бива да отхвърля 
предложения за предварителни договори, поради липса на 
мрежови капацитет. Проектните предложения трябва да 
бъдат одобрявани или отхвърляни на база индивидуалните 
си качества



PV Grid
Продължава 
инициативата поета от 
PV Legal

Нови участници

• Мрежови оператори
• Регулатори на пазара 
на електроенергия
• Други ВЕИ браншови 
сдружения 
• Технически 
консултанти



Цели
• Доразвиване на базата 

данни, събрана с PV 
Legal 

• Анализ на 
предизвикателствата 
при включването на 
големи дялове 
фотоволтаично 
електричесто в 
електрическата мрежа



Защо е важно?

• Въвлича 
електроенергийните 
системни оператори

• Надгражда върху 
успешния PV Legal
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