
МЕТОДИКА 

за 

определяне на средно-претеглена преференциална цена за изкупуване на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, при предвидено поетапно 

въвеждане в експлоатация на отделни части от енергийния обект 

 

І. Общи положения  

 

1. С методиката се урежда начинът на определяне на средно-претеглената 

преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от 

възобновяеми източници, в зависимост от датата на въвеждане в експлоатация на 

отделни части от енергийния обект в съответствие с чл. 31, ал. 11 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници.  

2. Методиката е разработена с оглед формулиране на стандартни и прозрачни 

правила при формирането на среднопретеглената преференциална цена на 

произведената електрическа енергия, която следва да се заплаща от Обществения 

доставчик и/или Крайния снабдител. 

 

ІІ. Начин за определяне на средно-претеглената преференциална цена за 

изкупуване на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници 

(ВИ) от обществения доставчик и/или крайните снабдители при поетапно 

въвеждане в експлоатация на отделни части от енергийния обект. 

 

1. Количествата произведена електрическа енергия от ВИ се установяват 

посредством средствата за търговско измерване (СТИ), като сроковете на поетапното 

въвеждане в експлоатация и цените на електрическата енергия се определят в 

договорите за продажба на електрическа енергия между производителите и 

обществения доставчик и/или крайните снабдители в съответствие с настоящата 

методика, при отчитане на подписаните договори за присъединяване. 

2. Заплащането на произведената електрическа енергия от енергийния обект 

се извършва въз основа на фактура, отчитаща общото количество произведена 

електрическа енергия от въведените поетапно отделни части на енергийния обект и 

средно-претеглената цена на електрическата енергия от отделните части (етапи) на 

обекта.  

3. При въвеждане в експлоатация на нов етап се подписва анекс към 

договора за изкупуване на електрическата енергия, като се отразява и новата мощност и 

се калкулира средно-претеглената цена за изкупуване на база на инсталираните 

мощности, която цена се прилага след датата на въвеждане в експлоатация на новия 

етап. 

4. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 11 на ЗЕВИ средно-претеглената 

преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия се променя при 

въвеждането в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена 

към съответстващите инсталирани мощности между цената/цените на изкупуване за 

съответната/съответните части на обекта до датата на въвеждане в експлоатация на 

съответната част (етап) и определената от ДКЕВР преференциална цена към тази дата. 

 

Средно-претеглената преференциална цена на произведената електрическа 

енергия за съответния отчетен период се изчислява, както следва: 

 

 



 

Р1*Ц1  + Р2*Ц2 + …. + Рn*Цn 

СПЦ = --------------------------------------  

Р1 + Р2 + …. + Рn 

 

СПЦ  – Средно-Претеглена Цена, лв./МВтч 

 

Р1 до n – инсталирани мощности на въведените поетапно отделни части на 

енергийния обект, МВт; 

 

 Ц1 до n – определената от ДКЕВР преференциална цена до датата на 

въвеждането в експлоатация на поетапно въведената съответна част 

на енергийния обект, лв./МВтч.  

 

5. Изчислената по настоящата методика средно-претеглена преференциална 

цена се прилага до изтичане на срока по сключения дългосрочен договор за изкупуване 

на електрическата енергия за съответния енергиен обект съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЕВИ 

и при запазване на проектно-техническите характеристики и техническо изпълнение на 

основните съоръжения и компоненти на неговите части (етапи), съгласно техническите 

и технологични характеристики по издадената лицензия и/или документацията по 

въвеждане в експлоатация по смисъла на ЗУТ.  

6. В случай на изменение на проектно-техническите характеристики на 

отделна част (етап) на енергийния обект и/или подмяна на основни съоръжения и 

компоненти (извън нормалната практика за поддръжка и ремонти на отделните части 

/етапи/ на обекта), изискващи промяна на техническите и технологични характеристики 

по издадената лицензия и на документацията по смисъла на ЗУТ, преференциалната 

цена на тази изменена част (етап) на обекта е определената от ДКЕВР преференциална 

цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация на тази изменена част (етап) 

на обекта. В този случай се подписва анекс към договора за изкупуване на 

електрическата енергия, като средно-претеглената цена за изкупуване на база на 

инсталираните мощности се изчислява като се вземе предвид приложимата 

преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация на тази 

изменена част (етап) на обекта. 

 

Настоящата методика е приета от ДКЕВР с протоколно Решение № 144 от 

29.08.2012 г. по т. 11  на основание чл. 31, ал. 11 от ЗЕВИ. 


