
 

 

 

 

 

     

                                                          СТАНОВИЩЕ 

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО 

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОННОСТТА НА 

НАЧИСЛЯВАНЕТО НА ДОБАВКИ КЪМ ЦЕНАТА ЗА ПРЕНОС СЛЕД 05.07.2013Г. 

           

 

            Във връзка с измененията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ),(обн. ДВ бр.59 от 05.07.2013г.)  в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране  са постъпили запитвания относно прилагането на 

разпоредбите, предвиждащи отпадането при износ на добавките към цената за пренос. 

            Независимо от обстоятелството, че Комисията  не е компетентен орган по тълкуване 

на приетите от Народното събрание нормативни актове, тъй като съгласно разпоредбата на 

чл. 51, ал.1 от Закона за нормативните актове задължително тълкуване на нормативен акт 

дава органът, който е издал акта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

изразява следното становище: 

            С решение на Народното събрание (обн. ДВ бр.57 от 29.06.2013г.) ценовият/ 

регулаторният период, който изтича на 30.06.2013г. за цените на дружествата в сектор 

„Електроенергетика” е удължен до 31.07.2013 г. В съответствие с посоченото решение е и 

разпоредбата на §14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ бр.59 от 05.07.2013г.) , който предвижда 

възможността за удължаване на ценовия/ регулаторния период, който изтича на 30.06.2013г. 

за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика”  със срок до един месец. Съгласно 

§1, т.23 от допълнителните разпоредби на наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия „ценови период“ е период, през който цените остават непроменени 

от комисията - обикновено една календарна година.  

              С оглед на това, както и предвид, че определените с решения на комисията цени за 

пренос и достъп и добавките към тях са обвързани с действащия ценови период, същите 

следва да бъдат заплащани от всички търговски участници до утвърждаването на цените на 

електрическата енергия за следващия ценови период. Отпадането на добавките към цената за 

пренос за количествата електрическа енергия при износ по време на действащия ценови 

период ще доведе до нарушаване на регулаторната рамка,  при която са изчислени 

необходими приходи на всички търговските участници по веригата до краен потребител. 

 

Становището е прието на закрито заседание на ДКЕВР на 11.07.2013 г. 

 

 

 


