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О Ф И Ц И А Л Н А  П О З И Ц И Я 

 

на Комисията за енергийно и водно регулиране 

 

 

Относно: цена за изкупуване на неизползваното за собствено потребление количество 

електрическата енергия, произведено от възобновяеми източници  

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили 

писма с вх. № Е-11ИН-00-342 от 18.07.2018 г., вх. № Е-11ИН-00-342 от 07.08.2018 г.,  

вх. № Е-11ИН-00-342 от 20.08.2018 г., вх. № Е-11ИН-00-342 от 24.08.2018 г., Е-11ИН-00-342 

от 22.11.2018 г., с вх. № Е-11ИН-00-15 от 30.07.2018 г., с вх. № Е-11ИН-00-15 от 31.07.2018 г. 

и с вх. № Е-11ИН-00-358 от 07.08.2018 г. с искания за становище във връзка с цената за 

изкупуване на неизползваното за собствено потребление количество електрическата енергия, 

произведено от възобновяеми източници. Исканията са на производители на електрическа 

енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 30 kW, 

изградени върху покривни конструкции на сгради, които производители използват 

електрическата енергия от ФЕЦ за собствено потребление.  

 

Във връзка с горното, Комисията изразява следната официална позиция: 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 

общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от 

възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от  

4 MW, по определената от КЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в 

експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за 

производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на 

заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа 

енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 

от Закона за енергетиката. 

По силата на чл. 26, ал. 2 от ЗЕВИ производител на електрическа енергия от 

възобновяеми източници по чл. 24 от закона, който предвижда да използва произвежданата 

енергия за собствено потребление, посочва това в искането за проучване на условията и 

начина на присъединяване. В обхвата на чл. 24 от ЗЕВИ попадат енергийни обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници: с обща инсталирана 

мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и 

фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху 

недвижими имоти към тях в урбанизирани територии; с обща инсталирана мощност до  

200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни 

конструкции на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към 

електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии; с 

комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат 

изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и 

които са с инсталирана електрическа мощност до: 1,5 MW и използват биомаса, от чието 

общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто и 500 kW и използват биомаса от 

растителни отпадъци от собствено земеделско производство; с инсталирана електрическа 
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мощност до 1,5 MW включително, за производство на енергия от водноелектрически 

централи. 

Според чл. 31, ал. 9 от ЗЕВИ в случаите, когато по чл. 26, ал. 2 от същия закон 

количеството електрическа енергия, което не е използвано за собствено потребление, се 

изкупува от съответния краен снабдител по цена, определена от КЕВР при условията и по 

реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката, а именно: Наредба  

№ 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ). По силата 

на чл. 23 от НРЦЕЕ – разпоредба, обн. ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г., цената по чл. 31, ал. 9 от 

ЗЕВИ е равна на определената за съответния период прогнозна пазарна цена за електрическа 

енергия, произведена от възобновяеми източници, в зависимост от първичния енергиен 

източник. 

С оглед горното, в мотивите на Решение № Ц-9 от 01.07.2018 г. КЕВР е посочила за 

периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. прогнозна пазарна цена, в зависимост от първичния 

енергиен източник. Следователно, за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. всички крайни 

снабдители следва да изкупуват от производителите, попадащи в обхвата на чл. 26, ал. 2 от 

ЗЕВИ, количеството електрическа енергия, което не е използвано за собствено потребление, 

по изчислената в мотивите на Решение № Ц-9 от 01.07.2018 г. на КЕВР прогнозна пазарна 

цена, в зависимост от първичния енергиен източник. 

Във връзка с горното, за количеството електрическа енергия, което не е използвано за 

собствено потребление, преценка относно приложимостта на съответната прогнозна пазарна 

цена от мотивите на посоченото решение на КЕВР, се извършва от крайния снабдител въз 

основа на използвания от всеки конкретен производител първичен енергиен източник  

(арг. от чл. 31, ал. 9 от ЗЕВИ). В допълнение, договорите за изкупуване на електрическа 

енергия, сключени между крайните снабдители и производители по чл. 26, ал. 2 от ЗЕВИ, 

следва да бъдат в съответствие с чл. 31, ал. 9 от ЗЕВИ във връзка с чл. 23 от НРЦЕЕ.  

Разгледаният въпрос има принципен характер, тъй като засяга производителите на 

електрическа енергия от ФЕЦ, попадащи в обхвата на чл. 23 от НРЦЕЕ.  

 

 

Официалната позиция е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на 

основание чл. 15, ал. 1 от Закона за енергетиката с решение по Протокол № 254 от 

20.12.2018г., т. 2. 
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