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ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ЗА  

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

Д О К Л А Д  

 

от 

 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и  

дирекция „Правна“ 

 

Относно: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Във връзка със законово вменените й правомощия, регламентирани в чл. 36, ал. 3 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 

е приела Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 

(НРЦЕЕ, Наредбата), която е обнародвана в ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ, 

бр. 38 от 08.05.2018 г. (ЗИД на ЗЕ), са извършени съществени промени в Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), част от които 

налагат подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч. и НРЦЕЕ, да се приведат в 

съответствие със закона в срок до 30 юни 2018 г. (§ 61 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД на ЗЕ).   

Предвид гореизложеното, със Заповед № З-Е-57 от 26.04.2018 г. на председателя на 

КЕВР е сформирана работна група, която да изготви доклад и проект на Наредба за 

изменение и допълнение на НРЦЕЕ (проект на НИД на НРЦЕЕ) в съответствие с чл. 28 от 

Закона за нормативните актове (ЗНА).  

 

 След обсъждане и анализ на относимите факти и обстоятелства се установи 

следното: 

 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, в редакцията обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 

4.11.2016 г., проектът на нормативен акт се внася за обсъждане и приемане от компетентния 

орган заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, съответно докладът, следва да съдържат:  

причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други 

средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от 

прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на 

Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от ПЗР към ЗНА, за приеманите от КЕВР 

подзаконови нормативни актове не се изисква изготвяне на предварителна оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. 
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Във връзка с горното е изготвен проект на НИД на НРЦЕЕ и мотиви за неговото 

приемане, които са изложени по-долу в настоящия доклад. 

 

1. Причини, които налагат приемането на НИД на НРЦЕЕ:  

С измененията и допълненията на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 

г.) се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, 

като всички производители с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, в 

т.ч. и общественият доставчик за количествата, надхвърлящи нуждите на регулирания пазар, 

както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи са задължени 

да продават цялото произведено количество електрическа енергия, респективно да купуват 

необходимото количество енергия за технологични разходи на/от различните сегменти на 

организирания борсов пазар. В тази връзка отпада досега съществуващият модел на 

задължително изкупуване на произведената от тези производители електрическа енергия от 

възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия, както и задължението на обществения доставчик да продава 

електрическа енергия на операторите на мрежи за покриване на технологичните разходи по 

пренос/разпределение. На КЕВР са делегирани допълнителни правомощия, свързани с 

определянето на премии за електрическата енергия от възобновяеми източници и от 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, 

произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, 

определянето на прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния 

енергиен източник, както и определянето на прогнозна пазарна цена за технологични 

разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на 

електроразпределителните мрежи. Съгласно изричния текст на новата редакция на чл. 36, ал. 

3 от ЗЕ редът и условията за прилагане на тези нови правомощия на Комисията следва да се 

уредят в НРЦЕЕ. 

Отделно от горното, при прилагането на НРЦЕЕ в производствата по утвърждаване на 

цени са установени празноти и неточности в съществуващата редакция на акта. Така 

например е целесъобразно с оглед плавно изменение на цените да бъдат регламентирани 

разпоредби за разсрочване на извършени корекции на необходимите приходи на 

дружествата, чиито цени се регулират чрез метода „горна граница на приходи“, във връзка с 

неизпълнени инвестиции и/или с фактора „Z“.  

След разглеждане и анализ на необходимите изменения и допълнения на Наредбата се 

установи, че същите не са в такава степен многобройни и важни и не налагат отмяна и 

приемане на изцяло нова НРЦЕЕ, като е достатъчно отразяването им в действащата такава. 

 

Също така, необходимостта от изпълнение на ангажименти на КЕВР, произтичащи от 

Протоколно решение № 28 от 28.06.2017 г. на Министерския съвет на Република България, 

налага регламентиране на норми в подзаконовите актове, приемани от КЕВР, във вързка с 

намаляване на административната и регулаторната тежест чрез: намаляване на изискваните 

документи от заявителите; въвеждане на служебно събиране на информация; разширяване на 

каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при 

заявяване на услугата и получаване на готовите документи; намаляване на случаите, в които 

се изисква промяна на вписани обстоятелства и други.  

 

2. Целите, които се поставят:  

С проекта на НИД на НРЦЕЕ се цели привеждането на акта в съответствие с 

последните изменения и допълнения на ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с въведените нови правомощия 

на КЕВР в областта на ценовото регулиране, посочени по-горе. 

С новите чл. 22а и чл. 24а се определя начинът за изчисляване на премиите за 

електрическата енергия от възобновяеми източници, респ. от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща 

инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW. 

Предлага се създаването на нов раздел IIIа „Методика за определяне на прогнозна 

пазарна цена“ към глава втора. Съгласно чл. 37а от методиката КЕВР определя прогнозна 



 3 

пазарна цена за базов товар за всеки регулаторен/ценови период въз основа на анализ на 

форуърдните сделки за този период на националната и регионалните борси. Причината, 

която налага прогнозата да се базира единствено на цената за базов товар, е обстоятелството, 

че в огромната си част сделките на отделните сегменти на борсовите пазари се сключват 

именно за базов товар, предвид което прогнозната пазарна цена е с възможно най-голямата 

степен на достоверност и точност и в този смисъл избраният вариант за определянето й е 

най-удачен с оглед нуждите на засегнатите енергийни предприятия. В чл. 37б Комисията 

определя групови коефициенти, отразяващи отклонението между средната пазарна цена за 

базов товар на пазара ден напред за предходната календарна година и постигнатата 

среднопретеглена цена от съответната група по ал. 2 на пазара ден напред за предходната 

календарна година. Необходимостта от определяне на групови коефициенти е обусловена от 

факта, че производителите са с несходни профили и характеристики с оглед на изполваните 

първични енергийни източници и технологии за производство, което очаквано би довело и 

до постигане на различни среднопретеглени цени. По подобен начин стоят нещата и с 

операторите на мрежи – независимия преносен оператор, от една страна, и операторите на 

електроразпределителни мрежи от друга, по отношение различния тип мрежа, която 

оперират. Предвид изложеното, обосновано чл. 37в предвижда прогнозната пазарна цена за 

всеки ценови период за съответната група по чл. 37б, ал. 2 да се определя като произведение 

от определената цена по чл. 37а и груповия коефициент по чл. 37б.      

В проекта на НИД на НРЦЕЕ е отразено новото задължение на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ (Фонда) от 01.07.2018 г. да събира изцяло вместо обществения 

доставчик цената за „задължения към обществото“. Последната ще бъде утвърждавана от 

КЕВР на Фонда, въз основа на подавано от него заявление в Комисията. 

В чл. 10, ал. 5 се предвижда увеличение на абсолютната стойност на компонентата за 

дейността на крайните снабдители от 3% на 7%. Същото е необходимо предвид отпадналото 

задължение на обществения доставчик да събира цената за „задължения към обществото“, 

респ. да я включва като част от цената, по която продава електрическа енергия на крайните 

снабдители за клиентите на регулиран пазар. В резултат на това, средната покупна цена на 

енергията, на база на която се определят приходите от компонентата за дейността „краен 

снабдител“, намалява чувствително, което прави съществуващият праг от 3% крайно 

недостатъчен за осигуряване на разумна и икономически обоснована възвръщаемост на 

дружествата крайни снабдители. Увеличението се налага и с оглед премахването на 

компонентата за балансиране за крайните снабдители, които занапред, по примера на 

доставчиците на свободния пазар, ще следва да покриват разходите си за балансиране също 

чрез част от приходите от утвърдената им компонентата за дейността, т.е. от „маржа“ си.   

С новата редакция на чл. 24 се въвеждат нови правила за определяне на 

преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вследствие на 

законодателните промени и отпадането на добавките по групи производители. В тази връзка 

са регламентирани правилата, въз основа на които разходите за основно гориво за 

производство, разходите за амортизации и ремонти и общите условно-постоянни и 

променливи разходи, се разпределят между произведената електрическа и топлинна енергия. 

Принципът за разделяне на разходите за гориво за производство на топлинна и електрическа 

енергия е на база критериите за производство на високоефективна електрическа енергия - 

общата ефективност на производство и спестяването на гориво, като в сравнение с 

разделното производство на двата продукта, се определя общото количество гориво за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. За регулаторни цели се 

въвежда коефициент на ефективност за производство на електрическа енергия за отделните 

групи производители - топлофикационни дружества, в зависимост от технологията на 

производство и горивната база и заводски централи, когенерации към оранжерийни 

производства и др. Ако за база послужи най-ниският коефициент за електрическа 

ефективност – 0,33 (КПД = 33%) при производство на електрическа енергия от 

кондензационна електроцентрала, за регулаторни цели коефициентът на ефективност за 

производство на електрическа енергия за топлофикационни дружества на природен газ ще 

бъде в рамките на 0,4-0,48, а при основно гориво въглища 0,36. Коефициентът на 
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ефективност за производство на електрическа енергия за заводски централи, когенерации 

към оранжерийни производства и др. ще съвпада с референтната стойност на този показател 

по паспорт на производителя. Този принцип на разделяне на горивото дава възможност за 

провеждане на обоснована енергийна политика, в зависимост от цените на топлинната и 

електрическата енергия, произвеждана от алтернативните източници. При разпределението 

на разходите за амортизации и ремонти се запазва принципът тези които могат еднозначно 

да бъдат алокирани към отделните продукти на производство да се отнасят директно, а 

общите – с коефициентът на разходите, отразяващ пропорциите в количествата. Със същият 

коефициент на разходите се разпределят и останалите променливи разходи като разходи за 

вода, за закупена енергия, консумативи, за външни услуги.  

С изменението на чл. 38 се прецизират редът и условията за извършване на корекции 

на необходимите приходи на енергийните предприятия, чиито цени се регулират чрез 

методите по чл. 3, ал. 2, т. 2, както и се предвижда възможност за тяхното пълно или 

частично разсрочване за следващи периоди. С отстраняването на съществуващите неясноти и 

пропуски се създават условия Комисията да упражнява по-ефективно регулаторните си 

правомощия с оглед спазване на принципите за икономическа обоснованост на цените и за 

балансираното им изменение за краен клиент. 

С оглед намаляване на административната тежест в Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия, Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ, Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, и Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна 

на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, са въведени норми, 

регламентиращи право за подаване на заявления и по електронен път чрез Единния портал за 

предоставяне на информация и услуги от Комисията. Заявление в електронна форма се 

подава, подписано с квалифициран електронен подпис предвид обстоятелството, че съгласно 

член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, правната 

сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. В 

тази връзка е предвидено и изискване към заявлението се прилага декларация за истинността 

на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с 

квалифициран електронен подпис. Създава се възможност и за подаване на жалби в 

електронна форма, като по отношение на жалби от физически лица е предвидено същите да 

се подават  чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от Комисията, 

подписани с електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис. 

С цел намаляване на административната тежест са направени предложения за отмяна 

или редактиране на текстове в Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката. Така например не следва да се изисква прилагането на единен 

идентификационен код (ЕИК), тъй като същият се съдържа в самото заявление, а и съгласно 

чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните 

органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които 

е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени 

услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, 

вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и 

представянето на актове, обявени в търговския регистър. По тази причина следва да отпадне 

и изискването за представяне пред КЕВР на оригинал на актуално удостоверение за вписване 

в търговския регистър, както и на декларация, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация, тъй като тези 

обстоятелства могат да бъдат могат да проверени и установени служебно чрез проверка в 

Търговския регистър и Информационната система за производство по несъстоятелност.  

Изискване за представяне на документ за актуално състояние на заявител се запазват 

само в случаите на търговска регистрация на лицето по законодателството на държава - 

членка на Европейския съюз.  
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Прилагането на проекта на НИД на НРЦЕЕ не е обвързано с разходи за държавния 

бюджет.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

В резултат от приемането на проекта на НИД на НРЦЕЕ Наредбата ще бъде приведена 

в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ и ЗЕВИ. С акта ще се създадат 

условия и предпоставки за реално участие на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, както и 

на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, на организирания 

борсов пазар, което ще способства за продължаване на текущия процес по постепенно 

преминаване от пазар по регулирани цени към пазар по свободно договорени цени.  

На следващо място като резултат от промените в НРЦЕЕ ще се даде по-голяма 

гъвкавост на Комисията при утвърждаване на цените на енергийните предприятия с оглед 

по-ефективно осъществяване на правомощията й в областта на ценовото регулиране в 

интерес на всички участници на пазара на електрическа енергия и на обществото като цяло.  

Също така, проектът на НИД на НРЦЕЕ допринася за намалявене на административна 

тежест, тъй като осигурява право за подаване на заявления и по електронен път чрез Единния 

портал за предоставяне на информация и услуги от Комисията, както и редуцира обема на 

изискуемите документи в административните производства, които се развиват пред КЕВР. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на НИД на НРЦЕЕ е в съответствие и не нарушава основни 

права и принципи от правото на Европейския съюз. Проектът е съобразен с последните 

промени на ЗЕ и ЗЕВИ, които са в изпълнение на третия либерализационен пакет на ЕС, 

който задължава държавите-членки да предприемат необходими мерки в посока пълна 

либерализация на пазарите си на енергия.   

При одобряване на предложения проект следва да бъде проведена процедура в 

съответствие с разпоредбите на ЗНА, на Административнопроцесуалния кодекс и на ЗЕ. 

Проектът на НИД на НРЦЕЕ следва да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР, 

ведно с доклада, съдържащ мотивите, както и на Портала за обществени консултации. 

Следва да бъде проведено обществено обсъждане на проекта, като на заинтересованите лица 

бъде предоставен подходящ срок за изразяване на становища и предложения по проектите. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 36, ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 

51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, предлагаме на Комисията да вземе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да приеме проект на НИД на НРЦЕЕ;  

3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта на НИД на НРЦЕЕ, като датата 

и часът на общественото обсъждане бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. Да публикува проекта на НИД на НРЦЕЕ, ведно с доклада, на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени 

консултации.  

 

Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. 


