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ПРОЕКТ НА 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА №1 ОТ 18.03.2013Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от 5.04.2013 г.) 

 
 
§1.В чл. 1 се правят следните изменения: 
1. Точка 2 се отменя. 
2. Досегашните т. 3 – 6 стават съответно т. 2 – 5. 
 
§2.В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В точка 1, в края, думите „и/или на крайни снабдители” се заличават; 
2. Точка 2 се отменя. 
3. Досегашните т. 3 – 5 стават съответно т. 2 – 4. 
4. Точка 5 се изменя така ”за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа” 
5. Точка 6 се изменя така ”за достъп и/или за пренос през електроразпределителните 
мрежи” 
6. Създава се нова точка 10 със следното съдържание „включително цената или 
компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към 
електроенергийната система, участват в компенсиране на разходите по чл. 35 от ЗЕ (цена за 
задължение към обществото)” 
7. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:„По реда на наредбата комисията 
определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на 
електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв”. 
 
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения: 
1. В ал. 5 думите „по реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката” се заличават. 
2. Ал. 7 се отменя. 
 
§4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1, изр. второ след думата „клиенти” се добавя изразът „присъединени към 
електроенергийната система” 
2. Ал. 2 се изменя така „Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се 
определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между 
крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, 
предвиден в закон” 
3. Ал. 3 се отменя. 
 
§5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1 се изменя така ” Признатите от комисията разходи на енергийните предприятия, 
произтичащи от наложените им задължения към обществото,, се компенсират чрез цените, 
които заплащат всички крайни клиенти,присъединени към електроенергийната система”. 
2. Ал. 2 се изменя така: „Общият размер на признатите от комисията разходи , свързани със 
задължения към обществото, се разпределят справедливо между всички крайни клиенти, 
присъединени към електроенергийната система по Методика, приета от Комисията”. 
3. Ал. 3 се отменя 
4. Ал. 4 се отменя 
5. Ал. 5 се отменя 
6. Ал. 6 се отменя 
 
§6. В чл. 13, ал. 7 се правят следните допълнения: 
Нетният цикъл на оборотния капитал се определя в дни, по следната формула: 
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nНПП

СЗДСМЗСВК
НЦОК

, дни 
където: 
СВК – признатата средногодишна величина на вземанията от клиенти и доставчици, 
представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на 
вземанията от клиенти и доставчици, към началото и към края на базовата година, в 
хил.лв.; 
СМЗ –признатата средногодишна величина на материалните запаси, представляваща 
средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на материалните запаси, към 
началото и края на базовата година, в хил.лв.; 
СЗД - признатата средногодишна величина на задълженията към доставчици и клиенти, 
представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на 
задълженията към доставчици и клиенти, към началото и края на базовата година, в 
хил.лв.; 
НППn–нетни приходи от продажби на дружеството за базовата година, в хил.лв. 
 
ОК за дейностите се изчислява по формулата: 
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където: 
ГПР – признатите годишни разходи, намалени с разходите за амортизации, в хил.лв. 
 
§7. Създава се нов чл. 25а със следното съдържание:  
„Чл.25а Разходите за  задължение към обществото по чл.  35 се разпределят 
пропроционално на база съотношението между прогнозното потребление на регулиран и 
свободен пазар на електрическа енергия в страната. ” 
 
§8. В чл. 26 се правят следните изменения: 
1. след думите „в съответствие с които” думите „производителите и/или” се заличават; 
2. думите „са длъжни да сключват” се заменят с думите „е длъжен да сключва”  
 
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнение: 
1. Ал. 1 се изменя така: „Цената за достъп до електропреносната мрежа се образува въз 
основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 9 и 
утвърденото прогнозно количество електрическа енергия, доставено за продажба на 
територията на страната и за износ за съответния регулаторен или ценови период.” 
2. Ал. 3 се изменя така: „Пределната стойност на разходите на оператора на 
електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв и услуги се 
изчислява след анализ и оценка на резултатите от отчетените разходи за предходния 
ценови период и прогноза за следващия ценови период.действителните разходи за 
предходния период” 
 
§10. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1 се изменя така: „Цената за пренос на електрическа енергия по електропреносната 
мрежа се образува въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи 
съгласно чл. 8 и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия, за продажба на 
територията на страната и за износ за съответния регулаторен или ценови период” 
2. Ал. 3 се изменя така: „Прогнозните нива на технологичните разходи по преноса се 
остойностяват по цената по която обществен доставчик, продава електрическа енергия на 
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крайните снабдители и електроразпределителните дружества за покриване на 
технологичните разходи” 
 
§11. Създава се нов член 29а със следното съдържание: 
„Чл. 29а „Цената за задължения към обществото“се определя  като разлика между 
действителните разходи за производство на електрическаенергия от възобновяеми 
източници, топлофикационни и заводски централи и дългосрочни договори за количествата 
енергия, продавани на свободния пазар и разходите за производство на тази енергия по 
цена, по която обществения доставчик продава на крайните снабдители и 
разпределителните предприятия за технологични разходи. ” 
 
§12. В чл. 38, ал. 4, т. 1 се правят следните изменения: 
1. след думите „в съответствие с които” думите „производителите и/или” се заличават; 
2. думите „са длъжни да сключват” се заменят с думите „е длъжен да сключва”. 
 
 
 
 

Заключителна разпоредба 
 

§13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник. 
 


