РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .....
от ................................. 2017 г.

ЗА изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за набирането,
разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система", приета с Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2015 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 3-5:
„3. вноски в размер на 5 на сто от приходите на оператора на електропреносната
мрежа за достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС;
4. вноски в размер на 5 на сто от приходите на операторите на газопреносни
мрежи за достъп и пренос на природен газ без ДДС;
5. вноски в размер на 5 на сто от приходите на операторите на съоръжения за
съхранение на природен газ за достъп и съхранение на природен газ без ДДС;“
2. Досегашната т. 3 става т. 6;
3. Досегашната т. 4 става т. 7 и в нея думите „по т. 1 и 2“ се заменят с „по т.1 до
5;“
4. Досегашните т. 5 и т. 6 стават т. 8 и т. 9.
§ 2. В чл. 7 думите „всички производители и търговци на електрическа енергия задължени лица за вноски по чл. 5, т. 1 и 2“ се заменят със „задължените лица за
вноски по чл. 5, т. 1 - 5“.
§3. В чл. 8 думата “начислени“ се заменя с „фактурирани“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

„(2) Приходите по чл. 5, т. 3, 4 и 5 се определят на базата на фактурираните
приходи от предоставените услуги за достъп, пренос и съхранение от съответния
оператор задължено лице.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 5-о число“ се заменят с „до 15-о число“, а накрая се
поставя запетая и се добавя „в която се декларира верността на предоставените
данни“.
2. В ал. 2 думите „до 5-о число“ се заменят с „до 15-о число“, думите „чл. 9“ се
заменят с „чл. 9, ал. 1“, а накрая се поставя запетая и се добавя „в която се
декларира верността на предоставените данни“.
3. Алинеи 3 - 5 се изменят така:
„(3) Операторът на електропреносната мрежа, операторите на газопреносни
мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ представят до
15-о число на текущия месец справка за приходите по чл. 9, ал. 2 за предходния
месец, съдържаща съответните данни, посочени в приложението.
(4) В случай че след изтичане на срока по ал. 1, ал. 2 или ал. 3 се налага
коригиране на подадената информация, съответните корекции се извършват не покъсно от последно число на същия месец. Разрешаването на коригиращи справки
след този срок се извършва по мотивирано искане до Фонда. Коригиращата справка
съдържа съответните данни, посочени в приложението.
(5) Справките по ал. 1 - 4 се предоставят чрез електронната платформа на Фонда
или в електронна форма на магнитен/оптичен носител с придружително писмо. В
случай че справката не е подписана с електронен подпис, на хартиен носител се
представя отделно декларация за верността на данните в справката.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 15-о число“ се заменят с думите „до 30-о число“;
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния, операторът на
електропреносната мрежа предоставя на Фонда:
а) справка по търговци за продадената на пазара в страната електрическа
енергия от внос, изготвена на базата на предоставените от търговците декларации
по чл. 30, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 91, ал. 2 ЗЕ;
б) справка за определяне на количеството електрическа енергия, върху което се
заплаща цената, определена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетния, участниците на пазара
на електрическа енергия (с изключение на крайните клиенти), които купуват
електрическа енергия от производители и/или извършват дейности по балансиране
на

производители,

предоставят

на

Фонда

справка,

включваща

стойността

и

количествата фактурирана електрическа енергия от тези производители, съответно -
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стойността и количествата на енергията за балансиране, с посочване на вида на
счетоводните документи (фактури, дебитни и кредитни известия и др.) за закупената
електрическа енергия и енергията за балансиране."
§ 7. В чл. 12 след думите „търговците на електрическа енергия,“ се добавя
„координаторите на балансиращи групи,“.
§ 8. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет на Фонда определя образците и формата на справките
по чл. 10 и 11, както и техническия начин за подаването им и публикува тези
образци и информация на интернет страницата на Фонда.“
§ 9. В чл. 14 думите „чл. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 5, т. 1 до 5“.
§ 10. В чл. 15 думите „чл. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 5, т. 1 до 5“.
§ 11. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 5, т. 3“ се заменят с „чл. 5, т. 6“.
§ 12. В чл. 17, ал. 1 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, т. 9“.
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и средствата за
компенсиране на обществения доставчик за предоставени помощи по Наредба № ЕРД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за
енергия от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.);
б) в т. 3 думата „предходното“ се заменя с „предходно“;
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В

ал.

4

след

думата

„покриват“

се

добавя

„приоритетно“,

а

думата

„предходното“ се заменя с „предходно“.
2. В ал. 5 думата „само“ се заличава и накрая на текста се добавя „и одобрените
от Управителния съвет на Фонда, но непокрити разходи, включени в решения на
КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика"

от предходни

регулаторни периоди.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Управителният съвет на Фонда определя последователността на плащанията
по ал. 5.“
§ 15. В чл. 23 цифрата „0,1“ се заменя с „0,15“, думите „по чл. 5, т. 1, 2 и 4“се
заменят с „по чл. 5, т. 1 до 5 и 7“ и цифрата „250 000“ се заменя със “300 000“.
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 5, т. 1, 2 и 4“се заменят с „по чл. 5, т. 1 до 5 и 7“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Управителния съвет получава месечно възнаграждение в
размер

на

две

средни месечни работни

заплати

в

сектор

„Производство

и

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
съобразно

данни

на

Националния

статистически

институт

за

предходната
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календарна година, освен в случаите на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията
и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител.“
3. В ал. 3 думите „до 90 на сто“ се заменят с „до 35 на сто“.
§

17.

Наименованието

на

Раздел

VI

се

изменя

така:

„Контрол

и

административнонаказателни разпоредби“.
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на разпоредбите за представяне от задължените лица
на справки в случаите, предвидени в наредбата, както и за верността на
предоставените в справките данни, се осъществява от министъра на енергетиката
при условията и по реда на чл. 75, 77 – 81 ЗЕ въз основа на искане, отправено от
председателя на Управителния съвет на Фонда.“
§ 19. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на лицата по
чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват при условията и по реда на чл. 75, 77 81 ЗЕ и Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 20. В наименованието „Приложение към чл. 10, ал. 1 и 2“ думите „ал. 1 и 2“ се
заменят с „ал. 1, 2 и 3“ и в приложението се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 1.1. и в т. 1.2. думите „в т. 3-8“ се заменят с „в т. 2-8“.
2. В т. 1.2.5. думите „ал. 3“ се заменят с „ал.4“.
3. Създава се т. 1.2.7.:
„1.2.7. декларация дали производителят е извършвал продажби към крайни
клиенти.“
4. Създава се т. 9:
„9. Операторът на електропреносната система, операторите на газопреносни
мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на газ предоставят информация
за приходите по чл. 9, ал. 2, както следва:
9.1.

Отчетна

информация

по

елементи

според

минималното

съдържание,

определено в т. 9.3. – 9.4. на настоящото приложение.
9.2. За всеки от елементите в т. 9.3 – 9.4.:
9.2.1. Фактурирано количество;
9.2.2. Средно претеглена продажна цена за месеца;
9.2.3. Обща стойност на приходите без ДДС, в лева.
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9.2.4. Дължима вноска от 5 на сто от общата стойност на приходите от достъп и
пренос без ДДС, в лева.
9.2.5. Корекция (попълва се при подаване на справка по чл. 10, ал. 4).
9.2.6. Брой фактури (счетоводни документи).
9.3. Справката за отчитане на приходи от пренос и достъп на оператора на
електроенергийната система съдържа данни по т. 9.2. за:
9.3.1. Приходи от достъп до електропреносната мрежа.
9.3.2. Приходи от пренос на електрическа енергия.
9.3.3. Приходи от достъп до електропреносната мрежа, които се дължат от
производители

на

електрическа

енергия

от

слънчева

и

вятърна

енергия,

присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.
9.4. Справката за отчитане на приходите на операторите на газопреносни мрежи
и операторите на съоръжения за съхранение на газ съдържа данни по т. 9.2. за:
9.4.1. Приходите от пренос по газопреносната мрежа.
9.4.2. Приходите от достъп до газопреносната мрежа.
9.4.3. Приходи от съхранение на природен газ.
9.4.4. Приходи от достъп до съоръженията за съхранение на природен газ.“
Заключителни разпоредби
§ 21. В Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено
ядрено гориво, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г., изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 1а от Допълнителни разпоредби в ал. 2 думите "министъра на
икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на енергетиката“.
2. В § 3 от Преходни и заключителни разпоредби думите "министъра на
икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на енергетиката“.
3. В § 7 от Преходни и заключителни разпоредби думите "министърът на
икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на енергетиката".
§ 22. В Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци,
приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 76 от
2013 г.), се правят следните изменения:
1. В § 2 от Допълнителни разпоредби в ал. 2, изречение първо "министъра на
икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на енергетиката".
2. В § 6 и § 7, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби думите
"министърът на икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на
енергетиката".
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§ 23. В Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно
използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 76 от 2012 г. и бр. 4 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 30, в ал. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, от министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на енергетиката“
2. В чл. 41, в ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на енергетиката“.
§ 24. В Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г., изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., бр. 40 и
бр. 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010
г., бр. 7 и бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 43, бр. 50 и бр.
88 от 2014 г.) в § 5 от Преходни и заключителни разпоредби думите "министърът на
икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на енергетиката".
§ 25. В Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г., изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и бр. 93 от
2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, бр. 45, бр. 93 от 2009 г., бр. 5 от
2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 50, бр. 60 и бр.88
от 2014 г.) в § 3 от Преходни и заключителни разпоредби думите "министърът на
икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министърът на енергетиката".
§ 26. В Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния
план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., приета с Постановление № 75 на
Министерския съвет от 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ)“
се заменят с „Министерството на енергетиката (МЕ)“;
2. Навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на
икономиката и енергетиката“ и абревиатурата „МИЕ“ се заменят съответно с
„министърът на енергетиката“, „министъра на енергетиката“ и „МЕ“.
§ 27. В Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г., изм. и доп., бр. 69 и бр. 78 от 2005 г.,
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бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 55
и бр. 103 от 2012 г., бр. 88 от 2014 г.) в § 6 от Преходни и заключителни разпоредби
думите

"Министерството

на

икономиката

и

енергетиката"

се

заменят

с

"Министерството на икономиката".
§ 28. В Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 02.08.2004 г., изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32 и бр. 40 от
2006 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г., бр. 7 и бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 43, бр.
50 и бр. 88 от 2014 г.) в § 5 думите "министърът на икономиката и енергетиката" се
заменят с "министърът на енергетиката".
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“,
с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 юли 2017 г.

7

