ПРОЕКТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
_________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ____
от_____________2012 година
за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата
енергия, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2004 г., (Обн. ДВ. бр. 17
от 2004 г., изм. ДВ. бр. 62 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „от възобновяеми енергийни източници и” се заличават;
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) С наредбата се определят условията и редът за образуване на преференциални
цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и цените по чл.
31, ал. 8 от ЗЕВИ в случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със
средства от национална или европейска схема за подпомагане, с изключение на енергията,
произведена от водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW.”;
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „(„разходи плюс”)” се заличават.
2. Алинея 1, т. 2 се изменя така:
„2. регулиране чрез стимули с регулаторен период от 2 до 5 години:
а) „Горна граница на цени”, при който комисията утвърждава цени на енергийното
предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година
от регулаторния период с индекс на инфлация за предходен отчетен период, съобразно
нейното влияние върху утвърдените разходи и с коефициент за подобряване на
ефективността „Х“, за съответната година от регулаторния период.
б) „Горна граница на приходи”, при който комисията утвърждава необходимите
приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги
изменя в края на всяка година от регулаторния период с индекс на инфлация за предходен
отчетен период, съобразно нейното влияние върху утвърдените разходи, с коефициент за
подобряване на ефективността „Х“, за съответната година от регулаторния период и с
фактор Z. Фактор Z представлява абсолютната стойност на разликата между прогнозни и
отчетени разходи за предишен ценови период; в случаите, когато прогнозните разходи са
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по-високи от отчетените, необходимите приходи се намаляват за следващия ценови
период, и обратно – когато отчетените разходи са по-високи от прогнозните,
необходимите приходи се увеличават с тази сума за следващия ценови период; корекцията
със Z се прави за разлики в разходите за покупка и продажба на електрическа енергия,
както и за разлика в разходи, предизвикани от промяна в броя на потребителите.”
§ 3. В чл. 5 ал. 6 се заличава.
§ 4. Чл. 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Ползвателите на електрическа енергия от електрическите мрежи с
предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече, разпределителните предприятия
и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление,
заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост
от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесет минутен интервал,
при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.
(2) Факторът на мощността и надбавката по предходната алинея се определят за всяка
точка на търговско измерване поотделно.
(3) Количеството използвана реактивна електрическа енергия, за което се заплаща
надбавката по ал. 1, е положителната разлика между количеството използвана реактивна
електрическа енергия и произведението на количеството използвана активна
електрическа енергия и коефициент, съответстващ на фактор на мощността 0,9,
съгласно формулата:
Ер пл = Ер изп - 0,49.Еа изп,
където:
Ер пл - количество реактивна електрическа енергия, за което са заплаща
санкцията, кВАрч;
Ер изп - количество използвана реактивна електрическа енергия от ползвателя,
определена за петнадесет минутни интервали от средството за търговско измерване,
кВАрч;
0,49 - коефициент, съответстващ на фактор на мощността - косинус "фи" равен на
0,9;
Еа изп - количество използвана активна електрическа енергия от ползвателя,
определена за петнадесет минутни интервали от средството за търговско измерване на
активна електрическа енергия, кВтч.
(4) Ползвателите по ал. 1 заплащат надбавката за използваното количество реактивна
електрическа енергия (Ер пл), определена по реда на ал. 3 по цена за 1 кВАрч, равна на
12 на сто от базисната цена за 1 кВтч активна електрическа енергия.
(5) Ползвателите по ал. 1 заплащат надбавка за отдаденото през съответния
календарен месец количество реактивна електрическа енергия, определено по
показанията на средствата за търговско измерване, на цена за 1 кВАрч, равна на
базисната цена за 1 кВтч активна електрическа енергия.
(6) Потребителите и производителите на електрическа енергия по ал.1 заплащат
надбавката на съответното разпределително предприятие, в случаите, когато са
присъединени
към
електроразпределителната
мрежа,
респективно
на
електроенергийния системен оператор, когато са присъединени към преносната
мрежа.

2

(7) Разпределителните предприятия на електрическа енергия заплащат надбавката
по ал. 4 и ал. 5 на електроенергийния системен оператор ежемесечно, не по-късно от
10-то число на месеца, следващ отчетния.
(8) Когато ползвателите по ал. 1 произвеждат електрическа енергия от
възобновяеми източници и могат да предоставят мрежови услуги, заплащането на
отдаваната и използваната реактивна електрическа енергия се урежда в договор с
мрежовия оператор.
(9) Начините за измерване на количеството реактивна електрическа енергия са
регламентирани в Правилата за измерване на количествата електрическа енергия
съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.”
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за съответната дейност по
лицензията, с изключение на дейностите по обществена доставка и крайно снабдяване с
електрическа енергия, включват икономически обосновани разходи и възвръщаемост на
капитала по следната формула:
НП = Р + (РБА . НВ),
където:
НП са необходимите годишни приходи;
Р - утвърдените годишни разходи за дейността по лицензията;
РБА е утвърдената регулаторна база на активите;
НВ - нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за дейностите по
лицензията за обществена доставка и лицензията за крайно снабдяване с електрическа
енергия включват надценка за дейността в размер до 5% от средната покупна цена за
енергия на дружеството, съгласно указания на комисията.”
§ 6. В чл. 11, ал. 5 се създава нова т. 6:
„6. надбавката, дължима по чл. 7”
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията признава като невъзстановяеми разходите, за които е установила
безспорно, че произтичат от извършени инвестиции или сключени сделки до влизането в
сила на Закона за енергетиката и не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване
на конкурентен електроенергиен пазар. Тези разходи се компенсират чрез цените на
всички потребители.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на признатите от комисията невъзстановяеми разходи се включва
като добавка към необходимите годишни приходи на преносното предприятие в
утвърдената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа.”
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§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити
възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е
признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава
възвръщаемост от вложения капитал, и се изчислява по следната формула:
РБА = А - Ф - Ам + ОК + И,
където:
РБА - регулаторна база на активите;
А – призната стойност на активите, които се използват и имат полезен живот,
определена на базата на цената на придобиването им;
Ф - стойност на активите, които са придобити по безвъзмезден начин;
Ам - амортизация, определена за регулаторни цели, за периода на използване на
възмездно придобитите активи за извършване на лицензионната дейност;
ОК - необходим оборотен капитал;
И - прогнозен среден размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще
бъдат извършени през регулаторния период, в случаите на регулиране по чл. 4, ал. 1, т. 2.”
§ 9. В чл. 15 ал. 2 думата „реална” се заличава.
§ 10. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. (1) Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически
централи с инсталирана мощност над 10 MW, се определят, като се вземат предвид
следните ценообразуващи фактори:
1. инвестиционните разходи;
2. нормата на възвращаемост;
3. структурата на капитала и на инвестицията;
4. производителността на инсталацията според вида технология и използваните
ресурси;
5. разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда;
6. разходите за суровини за производство на енергия;
7. разходите за горива за транспорта;
8. разходите за труд и работна заплата;
9. другите експлоатационни разходи.
(2) При определянето на преференциалните цени на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, се използват стойности на посочените в ал. 1
ценообразуващи фактори, определени на основата на официални източници и
международния опит и коригирани в съответствие със специфичните за Република
България обстоятелства.
(3) Размерът на инвестиционните разходи включва всички разходи с инвестиционен
характер за машини, съоръжения и оборудване; специфични инвестиционни разходи в
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зависимост от технологията; разходи за развитие на проекта, включително идейни и
технически проекти; административни разходи и такси; разходи за присъединяване на
енергийния обект; както и други инвестиционни разходи.
(4) Нормата на възвращаемост преди данъчно облагане се определя от Комисията въз
основа на извършена оценка на риска при производството на електрическа енергия от
възобновяеми източници.
(5) При определянето на преференциалните цени на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници по чл. 32, ал. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ), с изключение на цените на електрическата енергия,
произведена от биомаса, в размера на експлоатационните разходи се включва прогнозен
процент инфлация за целия период на задължително изкупуване на електрическата
енергия.
(6) Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми
източници, се определят така, че настоящата стойност на признатите от комисията
приходи от продажба на електрическа енергия да бъде равна на настоящата стойност на
определените от Комисията необходими приходи за целия период на задължително
изкупуване.
§ 11. Създава се нов чл. 19б:
„Чл. 19б (1) Определянето на преференциалните цени на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, се извършва по видове възобновяеми източници,
като се отчитат характеристиките на съответните технологии.
(2) За определяне на преференциалните цени на електрическата енергия се прилагат
следните критерии, валидни за всички възобновяеми източници:
1. вида на възобновяемия източник;
2. наличния ресурс на първичния енергиен източник;
3. вида на технологията;
4. големината на инсталираната мощност на обекта;
5. мястото и начинът на монтиране на съоръженията.
(3) За определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия,
произведена от биомаса, в случаите когато се използват технологии за термична
газификация, цената не може да бъде по-ниска от 30 на сто над преференциалната цена,
определена за електрическата енергия, произведена от биомаса от отпадна дървесина и
други, чрез технологии за пряко изгаряне с комбиниран цикъл.”
§ 12. Досегашният чл. 19б става чл. 19д.
§ 13. Създава се нов чл. 19в:
„Чл. 19в (1) В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със
средства от национална или европейска схема за подпомагане, цената се определя, като
преференциалната цена на електрическа енергия за съответната технология се коригира по
начин, който справедливо да отразява влиянието на одобрените по съответната схема за
подпомагане средства.
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(2) Цените по ал. 1 се определят като стойността на регулаторната база на активите
на преференциалните цени се намаляват пропорционално със стойността на инвестициите,
одобрени за финансиране със средства от национална или европейска схема за
подпомагане.
(3) Обстоятелството за липса на заявление за подпомагане със средства от
национална или европейска схема на подпомагане се удостоверява пред обществения
доставчик или крайните снабдители с декларация с нотариално заверено съдържание към
датата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми
източници.
(4) Обстоятелствата, свързани с наличие на подпомагане със средства от национална
или европейска схема за подпомагане на инвестицията се удостоверяват пред
обществения доставчик или крайните снабдители като към датата на сключване на
договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници се
предоставят доказателства за степента на одобреното финансиране на проекта.”
§ 14. Създава се нов чл. 19г:
„Чл. 19г. (1) Преференциалната цена на електрическата енергия от възобновяеми
източници се определя за целия срок на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 от ЗЕВИ,
като след изтичане на този срок преференции за цените не се предоставят.
(2) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ежегодно до 30 юни
актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, с
коефициент, който отразява изменението на стойността на ценообразуващите елементи по
чл. 19а, ал. 1, т. 6, 7 и 8.
(3) Коефициентът, отразяващ изменението на стойността на ценообразуващите
елементи по чл. 19а, ал. 1, т. 6, 7 и 8, се определя като произведение от:
1. изменението на разходите за суровина за производство на електрическа енергия от
биомаса, на разходите за горива за транспорта, необходими за доставка на суровината за
производство на електрическа енергия, и на разходите за труд и работна заплата,
необходими за добиването и обработката на суровината за производство на електрическа
енергия и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, изразено в
проценти, и
2. дела на съответния ценообразуващ елемент от общите разходи, изразен в
проценти.
(4) Процентът на изменение на разходите за суровините за производство на
електрическа енергия от биомаса се определя от ДКЕВР, като се вземат предвид
определените и обявени от министъра на земеделието и храните годишни индекси за
изменение на цените на тези суровини.
(5) Процентът на изменение на разходите за горива за транспорта се определя въз
основа на средната пазарна цена на съответния ценообразуващ елемент за предходната
отчетна година.
(6) Процентът на изменение на разходите за труд и работна заплата се определя въз
основа на данните от Националния статистически институт за изменението на средната
работна заплата за предходната календарна година.”
§ 15. Създава се нов чл. 31а:
„Чл. 31а. Преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от
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водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, се определят от
Комисията ежегодно до 30 юни.”
§ 16. В чл. 34 ал. 2 се заличава.
§ 17. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 18 думите „календарна година” се заменят с „дванадесет месеца”;
2. Създава се нова т. 1а:
„1а. Базисна цена – е цената, представляваща средно претеглена прогнозна цена на
енергията, произвеждана от кондензационни централи и ВЕЦ над 10 МВт за съответния
ценови период. ”
3. Създава се нова т. 4а:
„4а. Необходими годишни приходи за дейностите обществена доставка и крайно
снабдяване „са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество.”
4. Създава се нова т. 6а:
„6а. Призната стойност на активите - е признатата от комисията стойност на всички
активи на енергийното предприятие, които се използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „обществените снабдители” и „обществените/” се заличават, с изключение
на съществуващия § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата.
2. Думите „възобновяеми енергийни източници” се заменят с „възобновяеми
източници”.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”, с изключение на чл. 10, ал. 2, която влиза в сила от 1 юли 2013 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Бойко Борисов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/Росен Желязков/
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МОТИВИ
за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на
електрическата енергия
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) е изготвен във
връзка с новия Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. ДВ, бр. 35 от
03.05.2011 г., както и с необходимостта от усъвършенстване на действащи разпоредби,
наложена от практиката по прилагане на НРЦЕЕ.
Със Закона за енергията от възобновяеми източници се уреждат отношенията,
свързани с производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, като е
дадена законова делегация редът за определяне на преференциални цени за изкупуване на
електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията,
произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, да бъде
детайлизиран с НРЦЕЕ. Необходимо е детайлно подзаконово регламентиране на
правомощията на ДКЕВР при определяне на тези цени.
В обхвата на Наредбата изрично се регламентира правомощието на ДКЕВР да
определя не само преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия от
възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически
централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, но и цените по чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ в
случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от
национална или европейска схема за подпомагане.
В член 4, ал. 1, т. 1 изразът „разходи плюс“ се заличава, поради това, че израза не е
аналогичен на метода на регулиране, а отразява конкретен разходоориентиран подход при
ценообразуването – разходи плюс възвръщаемост или разходи плюс печалба.
В член 4, ал. 1, т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят и допълват поради това, че чрез
съществуващите разпоредби се цели регламентиране на основните методи на ценово
регулиране. В регулаторната практика е установено и наличието на междинни методи за
ценово регулиране, които да отразяват индивидуалните особености на регулираните
дружества. В тази връзка на практика е невъзможно да се извършва пряко приложение на
формулите, тъй като инфлацията не оказва влияние върху всички ценообразуващи
елементи, при някои от дружества има висок относителен дял на т.нар. директно
прехвърляеми разходи или други фактори. Прилагането на формулите предвижда
корекция на утвърдените необходими приходи с влиянието на инфлацията, което създава
предпоставка за акумулиране за допълнителни необосновани приходи за регулираните
дружества.
Измененията в чл. 5 се налагат поради това, че енергийните предприятия прилагат
индивидуален сметкоплан съгласно Закона за счетоводството, чрез който следва да се
осигурява необходимата информация за целите на ценообразуването. Също така в Закона
за енергетиката изчерпателно се регламентират изискванията за водене на отделна
счетоводна отчетност по видове дейности.
Промяната в чл. 7 е свързана от една страна с прилагането на еднакъв период при
образуване на цените. Тази надбавка има характер на мрежова услуга и има за цел да
осигури средства за регулиране на напрежението и баланс на реактивните мощности.
Съгласно чл. 7 от действащата Наредба за регулиране на цените на електрическата
енергия ползвателите с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече заплащат,
при определени условия, надбавка за използваната и за отдадената в мрежата реактивна
енергия. Действащата Наредба не дефинира по категоричен начин кои са тези ползватели,
както и на кого те следва да заплащат съответната надбавка. Предвид това следва да бъдат
ясно посочени адресатите на задължението за плащане, а именно потребителите на
електрическа енергия присъединени към съответните мрежи, електроразпределителните
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дружества и производителите в случаите, когато потребяват електрическа енергия.
Субектът, на когото горепосочените ползватели следва да заплащат надбавката,
трябва да се определя в зависимост от мрежата, към която са присъединени. В случаите, в
които е налице присъединяване към електроразпределителната мрежа, задължението за
плащане да възниква спрямо съответното електроразпределително дружество,
респективно при присъединяване към преносната – спрямо Електроенергийния системен
оператор. Предложението по чл. 7 процентът, който се взима предвид при изчисляване на
плащането в случаите на използване на реактивна енергия от ползвателите, да бъде
увеличен с два пункта, е поради факта, че базисната цена по ал. 4 отразява единствено
разходите за енергия и разходите на крайните снабдители, но не отразява разходите за
мрежовите услуги по преносната мрежа. Определянето на санкциите трябва да се
изчислява върху всички разходи по веригата производство-пренос-потребление.
Предложеното изменение в чл. 10 свързано с начина на ценообразуване за
дейността на обществения доставчик и крайните снабдители с електрическа енергия е във
връзка с характера на дейността им – търговия с електрическа енергия. Тази дейност не
изисква големи капиталовложения, за които инвеститорите да получават възвращаемост,
като основен елемент от активите на дружеството е оборотния капитал. Предложеният
начин за ценообразуване чрез определяне на надценка върху средната покупна цена за
енергия включва определяне на икономически обоснованите оперативни разходи на тези
дружества и печалба, която трябва да покрива търговския им риск. Определеното ниво на
надценката до 5% е на основата на сравнителен анализ на утвърдения от комисията марж
на цитираните дружества. Регулаторната практика по отношение на издаването на
лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия” показва, че маржът за тази
дейност се изчислява именно като надценка върху средната покупна цена за енергия. В
допълнение, при либерализацията на пазара с електрическа енергия и с цел постигане на
равнопоставеност и сравнимост между различните участници, които имат сходен характер
от дейността е необходимо прилагането на единен подход при образуването на цените.
Член 12 се изменя с цел създаване на възможност комисията да прилага единен
подход при определянето на общия размер на невъзстановяемите разходи, възникнали от
сключени преди влизането в сила на Закона за енергетиката дългосрочни договори за
изкупуване на електрическа енергия, идентично на начина на определяне на разходите,
свързани със задължения към обществото и заплащани от всички потребители.
Механизмът за заплащане на тези разходи ще бъде определен чрез методика приета от
комисията, като по този начин ще се гарантира по голяма прозрачност при формиране на
крайните тарифи на електрическата енергия.
Направената промяна в Наредбата, отнасяща се до промяна на формулата в чл. 14,
по която се изчислява РБА и по конкретно заличаването на думата „балансова“ за
активите получени по безвъзмезден начин, е свързана с това, да се избегне повторното
включване на амортизациите, веднъж за определяне на възвръщаемостта на капитала на
енергийните предприятия и втори път в разходите за дейността, респективно в
необходимите годишни приходи.
В признатата стойност на активите се включват стойността на всички активи,
свързани с регулираната дейност на дружеството, независимо от начина на тяхното
придобиване. Придобитите по безвъзмезден начин активи представляват активи,
придобити чрез дарения, помощи или такива, които са финансирани от потребители чрез
цената за присъединяване. Същите не би следвало да участват в базата за определяне на
възвръщаемостта на капитала на енергийните предприятия, което е предпоставка
стойността им да бъде извадена от признатата стойност на активите, с цел да не се
получава допълнителна възвръщаемост. От друга страна във формулата „признатата
стойност на активите“ е признатата от комисията стойност на всички активи на
енергийното предприятие, които се използват и са свързани пряко с дейността по
лицензията.
В тази връзка, при осъществяване на регулаторните си функции, Комисията може
да не признае извършена преоценка на активите, пряко свързани с дейността по
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лицензията, в случаите когато това ще доведе до необосновано завишаване на
необходимите приходи, респективно на крайните цени на електроенергията. Енергийните
предприятия имат право да извършват преоценка на активите, съгласно приложимите
счетоводни стандарти, но резултатите от нея не могат да се прехвърлят автоматично върху
крайния потребител.
Съгласно Указанията на комисията, амортизацията, определена за регулаторни
цели, се изчислява чрез прилагане на линеен метод. Полезният живот на активите се
определя и обосновава от дружеството на основата на технико-икономическия живот на
активите. Направената промяна в понятието „балансова“ стойност се отразява в
стойността на натрупаните амортизации на активите, придобити по възмезден начин.
Направената промяна в понятието „балансова“ стойност се отразява в стойността на
натрупаните амортизации на активите, придобити по възмезден начин.
Чл. 15, ал. 2 се изменя, във връзка с това, че прилагането на реална норма на
възвръщаемост на капитала не е икономически обосновано при метода „норма на
възвръщаемост на капитала”, както и не е в съответствие с предвидените корекции по чл.4,
ал.2 от Наредбата.
Чл. 19а се изменя, с оглед привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 32 от
ЗЕВИ, като детайлно описва и конкретния начин на определяне на преференциалните
цени. Комисията е предложила включването на ал. 2 в чл. 19а с цел да бъдат изяснени
източниците, които комисията ползва при определянето на преференциалните цени.
Текстът се отнася за всички ценообразуващи фактори посочени в ал. 1, като комисията не
взема предвид конкретни стойности на конкретно дружество, цената не се отнася за
конкретен енергиен обект. Проектът на нормата не предвижда разпоредбите свързани със
специалните критерии при определяне на преференциалните цени на електрическа енергия
за различните видове ВИ, поради няколко причини. Следва да се има в предвид, че ЗЕВИ
не говори за общи и специални критерии, а какви елементи следва да се отчитат при
определянето на преференциалните цени за всички ВИ. Отчитайки видовете технологии,
Комисията безспорно ще отчете характерните за тях различни критерии, които досега бяха
уредени като специални. Изменението се налага, тъй като изчерпателното изброяване на
специални критерии в наредбата, какъвто беше досегашния подход, не отчита развитието
на различните видове технологии и адекватното отразяване на влиянието им върху
определяне на преференциалните цени за различните възобновяеми източници.
В чл. 19б за пълнота са описани и валидните за всички възобновяеми източници
критерии, както и отчетеното от закона изискване преференциалната цена за изкупуване
на електрическа енергия, произведена от биомаса, в случаите когато се използват
технологии за термична газификация. Законът изисква цените да са съобразени, освен с
факторите изброени в чл. 19а, ал. 1 и с критериите посочени в чл. 19б, ал. 2, с цел
отразяване на характеристиките на всеки един вид производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници, в съответствие със ЗЕВИ. В резултат на тези критерии се
определят различни видове преференциални цени, за да се постигне максимално точно
отразяване на спецификите на различните видове източници.
В чл. 19б ал. 3 думите „комисията прилага и следния специален критерий” са
заличени с цел прецизиране на текста в синхрон с чл. 18, ал. 1, т. 7 от ЗЕВИ.
Мотивът за създаването на нов член 19в е детайлизиране на начина на определяне
на цената на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, когато
инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от
национална или европейска схема за подпомагане. Нормата на чл. 19в е специална по
отношение на чл. 14 от Наредбата, в която е регламентирано че регулаторната база на
активите е равна на признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен
живот. При определянето на цените на електрическата енергия, произведена от централи,
използващи възобновяеми източници, изградени със средства от национална или
европейска схема за подпомагане, се използват като база съответните преференциални
цени, който са разходнообразувани. Този принцип се прилага с оглед постигане на
равнопоставеността между всички производители и потребители на електрическа енергия,
10

използващи ВИ. В тази връзка РБА се коригира със стойността на безвъзмездно
финансираните активи, за да не се допуска допълнителна печалба от активи, за които
дружеството не е вложило възмездни средства.
Предвидената декларация в чл. 19в, ал. 3 и 4 за липса/наличие на подпомагане със
средства от национални или европейски програми на инвестиционните разходи е следва
да се представя пред обществения доставчик или крайните снабдители. ДКЕВР има
правомощие съгласно чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ да определи цените на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници в тези случаи, както и контролни правомощия по
отношение на прилагането им. Тези цени ДКЕВР определя по групи, а не индивидуални
цени, като се взема предвид процента на безвъзмездното финансиране в конкретния
размер на инвестицията. Предвид изложеното, за да знае на каква цена следва да изкупи
енергията, крайният снабдител и общественият доставчик, трябва да има информация
производителя в коя от определените групи попада, което може да бъде установено
именно от процента на безвъзмездното финансиране. Разпоредбите целят сигурност в
гражданския оборот и предотвратяване на заплащане на недължима цена за електрическа
енергия от обществения доставчик и крайния снабдител.
Подробно са регламентирани и правилата, по които ще се коригират приходите на
производителите на електрическа енергия от биомаса.
Създава се нов чл. 19д относно образуването на преференциалната цена на
електрическата енергия произведена по комбиниран начин, като текстът повтаря без
изменения досегашния чл. 19б.
Създава се нов член 31а във връзка с изискването на чл. 32, ал. 1 от ЗЕВИ, съгласно
което Комисията определя цените на електрическата енергия, произведена от ВИ
ежегодно до 30.06.
Измененията в чл. 34 целят актуализиране на Наредбата, тъй като текста към който
ал. 2 препраща, а именно чл. 33, ал. 2 от Закона за енергетиката, е отменен със Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 49 от 2007 г.).
Изменението на § 1, т. 18 се налага поради факта, че продължителността на ценовия
период може да се различава от календарната година. Промяната в настоящия чл. 7
изисква и приемането на легално понятие за „базисна цена”, доколкото същата служи за
основа при определяне на надбавката, която следва да се заплаща за използваната и
отдаваната реактивна електрическа енергия от ползвателите. Предвидено е легална
дефиниция на „необходими годишни приходи“, което понятие цели яснота при прилагане
на новосъздадената ал. 2 на чл. 10. С оглед предприетите в чл. 14 промени, с цел
постигане на по-голяма яснота се регламентира и понятието „призната стойност на
активите“.
Думите „обществените снабдители” и „обществените/” се заличават с изключение на
съществуващия § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, тъй като
§129 от ЗЕ разпорежда, че лицензиите за извършване на дейността „снабдяване с
електрическа енергия” от крайни снабдители на съответните територии се издават
служебно от комисията на съществуващите обществени снабдители с електрическа
енергия до 1 юли 2008 г., като до датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии по
ал. 1 обществените снабдители с електрическа енергия изпълняват функциите на крайни
снабдители на съответните територии. Към момента дейността по „снабдяване с
електрическа енергия” се осъществява от крайните снабдители.
Думите „възобновяеми енергийни източници” се заменят с „възобновяеми
източници”, с цел прецизиране на изказа в съответствие със ЗЕВИ.
Съгласно § 19 Комисията е предвидила влизане в сила на постановлението на
Министерски съвет от деня на обнародването му, поради необходимостта от
своевременното прилагане на разпоредбите на преведената в съответствие със ЗЕВИ
наредба. Следва да се има предвид, че в § 10, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗЕВИ е предвидено подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗЕ
да бъдат приведени в съответствие с него до един месец от влизането му в сила, а именно
3 май 2011 г. Налице е забавяне, поради което § 19 цели по-бързото привеждане в
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съответствие на подзаконовия акт със закона. Предвидено е отлагане само по отношение
на чл. 10, ал. 2 до изтичане на текущият регулаторен период на крайните снабдители
(01.07.2008 г. -01.07.2013 г.), тъй като същият не може да бъде променян докато тече.
Доколкото чл. 10, ал. 2 обаче касае и обществения доставчик, влизане в сила на
разпоредбата по отношение и на него, по същото време, цели уреденият в нея метод да
започне да се прилага за всички субекти от един и същ начален момент.
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