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С Т А Н О В И Щ Е 

на Комисията за енергийно и водно регулиране 

Относно: Регулаторна практика при определяне на преференциалните цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници 

Във връзка с постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) писма с вх. № Е-04-01-4 от 27.04.2015 г. от „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 

вх. № Е-13-01-29 от 27.04.2015 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД, вх. № Е-13-

49-22 от 27.04.2015 г. от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, вх. № Е-13-187-2 от 

27.04.2015 г. от „Екосолар“ ЕООД, вх. № Е-13-46-29 от 29.04.2015 г. от „Енерго – Про 

Продажби“ АД, вх. № Е-13-186-2 от 27.04.2015 г. от „Екоенерджи Солар“ ЕООД, вх. № Е-13-

183-3 от 27.04.2015 г. от „АКВА Пауър Си Еф Карад ПиВи Парк“ ЕАД1 вх. № Е-13-168-3 от 

30.04.2015 г. на „Хелиос Проджектс“ ЕАД, вх. № Е-13-143-3 от 30.04.2015 г. от „Ветроком“ 

ЕООД и вх. № Е-12-00-146 от 04.05.2015 г. от Американската търговска камара в България с 

поставени въпроси относно прилагането на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ), Комисията изразява следното становище: 

Комисията за енергийно и водно регулиране няма правомощие да дава тълкуване на 

закона, в частност на разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ. По смисъла на чл. 51 от Закона 

за нормативните актове, право да дава задължително тълкуване на ЗЕВИ има органът, издал 

нормативния акт. В правомощията на КЕВР по ЗЕВИ е определянето на преференциални 

цени на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми източници, като в тази  

връзка Комисията може да изяснява съдържанието на ценообразуващите елементи и начина 

на ценообразуване в приетите от нея решения за определяне на преференциални цени. 

Изменението на разпоредбата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ, обн. ДВ, бр. 109 от 2013 

г., в сила от 01.01.2014 г., създава задължение за обществения доставчик, съответно за 

крайните снабдители, да изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми 

източници по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на 

определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на 

КЕВР за определяне на цена на конкретния производител. Законодателят не е въвел легална 

дефиниция на понятието „средногодишна продължителност на работа“.  

До влизане в сила на посоченото изменение на ЗЕВИ общественият доставчик, 

съответно крайните снабдители, са били длъжни да изкупуват цялото количество 

електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на количествата, които 

производителят ползва за собствени нужди, по свой избор ползва за собствено потребление 

и за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти, както и продава по свободно 

договорени цени и/или на балансиращия пазар. Поради това, до влизането в сила на 

посочените изменения на  ЗЕВИ, в диспозитива на решенията на Комисията за определяне 

на преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми 

източници, не е посочвана средногодишната продължителност на работа на инсталацията, за 

която се отнася съответната преференциална цена, като тя фигурира единствено като 

елемент при изчисляването на цената.  

 

При определянето на преференциална цена за изкупуване на количествата 

електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници, КЕВР освен 

средногодишната продължителност на работа отчита и всички изброени в чл. 32, ал. 2 от 

ЗЕВИ елементи, сред които са: вида на възобновяемия източник, инсталираната мощност на 

обекта, производителността на инсталацията според вида технология и използваните 

ресурси, инвестиционни и други разходи и норма на възвращаемост. 
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В постановeните решения за определяне на преференциални цени на електрическата 

енергия, произвеждана от възобновяеми източници, КЕВР е прилагала разпоредбите на 

ЗЕВИ, Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ, обн. ДВ, бр. 

17 от 2004 г., отм.), съответно Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия (Наредба № 1). 

Според чл. 19а, ал. 1, т. 4, съответно чл. 19б, ал. 1, т. 2 от НРЦЕЕ (отм.) при 

определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от 

възобновяеми източници, се взема предвид производителността на инсталацията според вида 

на технологията и използваните ресурси, съответно наличния ресурс на първичния енергиен 

източник. Наредба № 1 в чл. 19, ал. 2, т. 2 регламентира  наличния ресурс на първичния 

енергиен източник като критерий за определяне на преференциалните цени. 

С оглед на горното, при определянето на преференциалните цени, в своите решения 

КЕВР е отчитала като елемент средногодишната продължителност на работа на съответните 

групи производители във връзка с останалите нормативно установени елементи на 

ценообразуването, аргументи за което е излагала в мотивите на съответните решения. 

 

Въпреки, че законът не съдържа легална дефиниция на понятието „средногодишна 

продължителност на работа“, определянето на този елемент е във връзка с техническите и 

икономическите параметри, които оказват влияние при формирането на преференциалните 

цени на електрическата енергия. От друга страна, поради факта, че определената 

преференциална цена се запазва еднаква за целия срок на действие на дългосрочния договор 

за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяем източник, тази цена 

следва да бъде приложена спрямо такива количества произведена електрическа енергия, 

които формират приходи, необходими на енергийното дружество за покриване на разходите 

му, включително инвестиционните, както и за осигуряване на нормата на възвръщаемост, 

определена в съответното решение на Комисията.  

В тази връзка, при изчисляването на всички преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена от възобновяеми източници, регулаторната практика на Комисията 

през годините е била да отчита наличния ресурс на първичния енергиен източник и 

съответно специфичното производство на електрическа енергия от 1 кВт мощност на обекта, 

което обуславя определянето на средногодишната продължителност на работа в 

решенията за преференциални цени на електрическата енергия от възобновяеми 

източници въз основа на данни за пълните ефективни часове на работа на 

инсталацията, т. е. часовете на работа при съответната гарантирана мощност на 

инсталацията за отделните години на експлоатация. Такъв е и подходът, възприет при 

определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от 

възобновяеми източници, в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, видно от мотивите на 

същото. 

 

Горните аргументи се потвърждават и от анализа на произволна цена, определена от 

КЕВР, например: цена в размер на 191,13 лв./МВтч на електрическата енергия, произведена 

от фотоволтаични електрически централи (ФтЕЦ) с инсталирана мощност в диапазона 30 – 

200 кВт, определена с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. Техническите и икономическите 

параметри, участващи в образуването на цената на електрическата енергия за три примерни 

централи с инсталирана мощност в диапазона от 30 кВт до 200 кВт, са представени в 

таблицата по-долу.  
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Инсталирана мощност  

Ценообразуващи фактори 

 

Мярка 

30 кВт 120 кВт 200 кВт 

Инвестиционни разходи лв./кВт 2 347 2 347 2 347 

Норма на възвръщаемост % 7 7 7 

Полезен живот на активите години 20 20 20 

Средногодишна продължителност на 

работа 

часа 1400 1400 1400 

Разходи за инвестиции хил. лв. 70.410 281.640 469.399 

Настояща стойност на експлоатационните 

разходи 

хил. лв. 9.267 37.070 61.783 

Настояща стойност на разходите за 

амортизации 

хил. лв. 39.907 159.628 266.046 

Настояща стойност на възвръщаемостта на 

капитала 

хил. лв. 32.719 130.877 218.129 

Настояща стойност на необходимите 

приходи 

хил. лв. 81.894 327.575 545.958 

Обща нетна произведена енергия* МВтч 428.425 1 713.859 2 856.432 

Цена лв./Мвтч 191.13 191.13 191.13 

 

* Общата нетна произведена енергия е изчислена при мощност, гарантирана от 

производителя за годините за експлоатация – от 100% за първата година до 86,3% за 20-

та година. 

 

От таблицата е видно, че при еднаква средногодишна продължителност на 

работа от 1400 часа за групата фотоволтаични централи с инсталирана мощност 30 - 

200 кВт, отделните видове разходи за трите примерни централи са различни, което 

обуславя и различна настояща стойност на необходимите приходи за един и същи 

период на експлоатация от 20 години. Еднаквата цена от 191.13 лв./МВтч обезпечава 

покриване на тези приходи при прилагане на различни количества нетна енергия, които от 

своя страна представляват произведение на средногодишната продължителност на работа и 

мощността на отделната централа, която е равна на номиналната през първата година и 

намаляваща през следващите години. 

 

Въз основа на изложените по-горе аргументи се обосновава изводът, че в 

решенията на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена от възобновяеми източници, размерът на средногодишната 

продължителност на работа е определен като пълни ефективни часове (часове на 

работа при близка до номиналната мощност). 
 

С цел правилно правоприлагане от обществения доставчик и крайните снабдители на 

императивната норма на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ, в сила от 01.01.2014 г., по отношение на 

часовете за централите, за които няма посочени такива в решенията на КЕВР по чл. 32, ал. 1 

от ЗЕВИ, Комисията следва да обяви определената средногодишна продължителност на 

работа на отделните типове централи в приетите конкретни ценови решения. 

 

Становището е прието от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по 

Протокол № 82 от 11.05.2015 г., т. 9. 


