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Вх. № ………………………/……………………2020 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

ДОКЛАД 

от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и  

дирекция „Правна“ 
 

Относно: Изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на 

природния газ от 01.04.2020 г. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Със Заповед № З-Е-35 от 13.03.2020 г. на председателя на Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) е сформирана работна група, която да анализира 

необходимостта от изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-

19 от 01.07.2019 г. с оглед подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-21 от 

11.03.2020 г. В тази връзка се установи следното: 

По подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-239 от 

17.03.2020 г., в който е посочено, че данните и документите по заявлението и направените въз 

основа на тях изчисления водят до формиране на цена за м. април 2020 г., по която 

общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен 

газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в 

размер на 26,21 лв./MWh
 
(без акциз и ДДС). Последното, от своя страна, съставлява намаление 

със 17,83 лв./MWh или с 40,49% в сравнение с действащата цена от 44,04 лв./MWh (без акциз и 

ДДС), утвърдена с Решение № Ц-1 от 01.01.2020 г. 

При отчитане на горните обстоятелства, сформирана със заповед № З-Е-39 от 13.03.2020 

г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ и с доклад с вх. № Е-Дк-241 от 

17.03.2020 г. е предложила изменение на утвърдените преференциални цени и премии на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергията, на дружествата от сектор 

„Топлоенергетика“, които използват за основно гориво природен газ, предвид разпоредбата на 

чл. 38, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 

(НРЦЕЕ). 

Съгласно чл. 38а от НРЦЕЕ, в случай че изменението на цените по чл. 38, ал. 1 от същата 

наредба, съответно на премиите на енергийните предприятия, ще окаже влияние върху цената за 

задължения към обществото, съответно върху утвърдените цени на други енергийни 

предприятия, комисията може да измени и тези цени. Следва да се отчете, че съгласно чл. 31а, 

ал. 2 от ЗЕ, когато Комисията изменя цена и/или компонента от цена или премия, която води до 

изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на друга цена и/или компонента от цена 

или премии, Комисията може паралелно да проведе процедура за изменение и на тази цена 
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и/или компонента от цена или премии. Предвид изложеното, производството за изменение на 

цените на електрическата енергия следва да се проведе паралелно с производството за 

изменение на цените на природния газ, образувано по заявление с вх. № Е-15-20-21#1 от 

11.03.2020 г. на „Булгаргаз” ЕАД. Предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от НРЦЕЕ, че в 

разглеждания случай не се прилага процедурата по глава четвърта от НРЦЕЕ „Ред за 

утвърждаване, определяне и изменение на цени”, КЕВР следва да приеме процедура, по която да 

се осъществи изменението на ценообразуващите елементи на цените на електриеската енергия. 

С оглед горното следва да се има предвид, че намаляването на утвърдените 

преференциални цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен 

комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергията, на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ води до намаляване на разходите, които 

се компенсират чрез цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Според 

посочената разпоредба КЕВР утвърждава цена или компонента от цена, чрез която всички 

крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на 

електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в 

компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ. Приходите от тази цена следва да се 

управляват от Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС), за да бъдат покривани 

разходите на обществения доставчик по чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ и за предоставяне на премия на 

производителите по чл. 162а от ЗЕ и производителите с обекти с обща инсталирана мощност 1 

MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) – чл. 36б, ал. 1 от 

ЗЕ. 

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР е утвърдена цена за задължения към 

обществото в размер на 19,57 лв./MWh, без ДДС. Описаните по-горе факти и обстоятелства 

водят до изменение на разходите на ФСЕС, спрямо утвърдените с Решение № Ц-19 от 

01.07.2019 г., като промяната на определените преференциални цени и премии за 

електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, ще доведе до намаление на разходите на ФСЕС с около 96 353 

хил. лв. на годишна база. 

Със заповед № Е-РД-16-39 от 29.01.2020 г. министърът на енергетиката налага на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД допълнително задължение за обслужване на обществото, състоящо се в 

предоставяне на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване 

на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020 г. в размер до 1 981 420 

MWh. Съгласно чл. 70, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗЕ министърът на енергетиката може да налага 

на енергийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на обществото, като 

извършените от енергийните предприятия допълнителни разходи се признават като разходи по 

чл. 35 от ЗЕ. Причината за издаване на горната заповед е задоволяване нуждите на регулирания 

пазар, респ. за гарантиране непрекъснатостта на доставките на електрическа енергия. Разходите 

на обществения доставчик за електрическа енергия от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД по горната 

заповед следва да се остойностят по изчислените разходи за произведен 1 MWh в т. II.3. от 

мотивите към Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. и възлизат на 268 086 хил. лв. НЕК ЕАД следва 

да бъде компенсирано от ФСЕС за разликата между горните разходи и приходите, които ще 

получи от продажбата на тази електрическа енергия на крайните снабдители, намалени с 

разходите за обществена доставка или в размер на до 97 030 хил. лв. 

Въз основа на изложеното по-горе цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ, чрез която всички 

крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на 

електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в 

компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ, следва да се запази на нивото на утвърдения 

с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. размер от 19,57 лв./MWh, тъй като по време на ценовия 

период за ФСЕС са възникнали допълнителни разходи, които по-размер са съизмерими със 
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спестените такива, в резултат на промяната на определените преференциални цени и премии за 

електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия на годишна база.  

Предвид горните аргументи, цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ, утвърдена с Решение № 

Ц-19 от 01.07.2019 г., в частта по т. II.1 на КЕВР не следва да се изменя. В тази връзка не следва 

да се изменят и останалите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 

01.07.2019 г. на КЕВР. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката и чл. 38а от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката и чл. 43, 

ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация предлагаме Комисията да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2.Да открие производство за изменение на цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за 

енергетиката; 

3. Да приеме производството по т. 2 да се осъществи по съкратени процедура и 

срокове, както следва: 

3.1. Дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 и 

дата за провеждане на обществено обсъждане на проект на решение за цени на 

електрическата енергия – 26.03.2020 г.; 

3.2. Срок за предоставяне на становища по доклада и по проекта на решение  – 

27.03.2020 г., 17 ч.; 

3.3. Дата за провеждане на закрито заседание на КЕВР за приемане на решение за 

цени на електрическата енергия – 31.03.2020 г.    

4. Да насрочи открито заседание, на което да бъдат поканени представители на фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“; 

5. Да насрочи обществено обсъждане на проекта на решение за цени на 

електрическата енергия, на което да бъдат поканени за дистанционно участие 

заинтересовани лица – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, 

клиенти и организации на потребители, като бъде указан начинът за дистанционното им 

участие – чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 

25.03.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype. 

6. Приетите доклад и проект на решение, датите и часовете на откритото заседание 

и на общественото обсъждане да бъдат оповестени на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

 


