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ДО 

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР– 

ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР 

НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

 
от АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, (обн. 

ДВ. бр. 17 от 2004 г., изм. и доп. бр. 62 от 2007 г.), приета с Постановление № 35 на 

Министерския съвет от 2004 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, 

 

С Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия се определят: 

методите за регулиране на цените на електрическата енергия, правилата за тяхното 

образуване или определяне и изменяне, редът за предоставяне на информация за внасяне 

на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване или определяне на цените; 

начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи, както и на разходите, 

произтичащи от задължения към обществото по Закона за енергетиката (ЗЕ); добавките 

при преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми 

енергийни източници и от комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, както и условията и редът за заплащане на цените за пренос на количествата 

електрическа енергия, постъпили в електропреносната мрежа или потребени от мрежата, 

както и цените за достъп до електропреносната мрежа. 

 

 Проектът на ПМС за изменение и допълнение на наредбата е разработен за 

постигане на следната основна цел: детайлно подзаконово регламентиране на 

правомощията на ДКЕВР, относно условията и реда за образуване цените на електрическа 

енергия, произведена от възобновяеми източници, във връзка с новия Закон за енергията 

от възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. ДВ, бр. 35 от 2011 г. 

 

 Предложените промени в наредбата могат да бъдат представени условно в четири 

насоки: 

 а) изменения и допълнения, свързани с привеждане в съответствие на текстовете на 

наредбата с разпоредбите на новия Закон за енергията от възобновяеми източници; 

 б) изменения и допълнения, свързани с детайлна регламентация на начина на 

образуване на преференциалните цени по чл. 31 от ЗЕВИ; 
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 в) изменения и допълнения, свързани с детайлна регламентация на начина на 

образуване на цените, 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. 

 г) изменения и допълнения на съществуващи разпоредби, с цел отразяване на 

индивидуалните особености на регулираните дружества при ценовото регулиране. 

 

 Първата част от предложените промени цели да уеднакви използваната 

терминология на действащата наредба със ЗЕВИ. 

 

Втората част от предложените промени са насочени към подробното 

регламентиране на правомощията на ДКЕВР 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, а именно: посочени са ценообразуващите елементи, начина на 

определяне на тези цени и срока на определянето им, особености при определяне на 

преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия от биомаса. 

 

Третата част от предложените промени са насочени към подробното 

регламентиране на правомощията на ДКЕВР за определяне на цените, 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, съгласно чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ.  

 

Четвъртата част от предложените промени цели подобряване на действащите 

разпоредби на наредбата, наложено от практиката по прилагането им, а именно: 

направени са изменения и допълнения в нормите, уреждащи основните методи на ценово 

регулиране, заплащането на реактивната електрическа енергия, ценообразуващите 

елементи – необходими годишни приходи и регулаторна база на активите, начина на 

ценообразуване за дейността на обществения доставчик и крайните снабдители, 

признаването на невъзстановяемите разходи, както и изменения и допълнения в 

Допълнителните разпоредби на наредбата.  

Проектът на ПМС не транспонира разпоредби на директиви от правото на 

Европейския  съюз, поради което не прилагаме таблица за съответствие с европейското 

право. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Проектът на 

Постановление на министерски съвет, заедно с мотивите към него, съответно и доклада, 

са публикувани на интернет страницата на ДКЕВР - www.dker.bg. 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на 

нейната администрация и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 01.11.2011 г. 

Комисията е провела обществено обсъждане на предложените изменения и допълнения. 

След провеждането му на заинтересованите лица е предоставен 14 дневен срок за 

представяне на писмени становища, които са обсъдени на заседание на Комисията. 

 

Съгласно решение № 361 от 1 юни 2010 г. на Министерски съвет, Проектът на 

Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата зa 

регулиране на цените електрическата енергия е публикуван на Портала за обществени 

консултации. 

 

http://www.dker.bg/
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Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредбата зa регулиране на цените електрическата енергия няма да доведе до 

допълнителни разходи по бюджета на ДКЕВР, както и до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет. 

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредбата зa регулиране на цените електрическата енергия е съгласуван по реда на 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, 

 

Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, да внесете за 

разглеждане в Министерския съвет предложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените 

на електрическата енергия. 

 

 

Приложения: 

1.  Проект на Доклад до Министерския съвет; 

2.  Проект на Постановление на Министерския съвет; 

3.  Получени становища от проведеното съгласуване; 

4.  Справка за отразяване на получените становища; 

5.  Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6.  Документите по т. 1, 2, 4, 5 на магнитен носител. 

 

 

    

С уважение, 

 

Ангел Семерджиев 

Председател на ДКЕВР   
 

 
      


