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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № Ц-10  

от 10.03.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 10.03.2022 г., като разгледа искане с вх. № Е-

03-17-6 от 07.03.2022 г. от министъра на енергетиката по чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за 

енергетиката, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило искане 

с вх. № Е-03-17-6 от 07.03.2022 г. от министъра на енергетиката по чл. 21, ал. 1, т. 8г от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) за определяне за срока до края на действащия ценови период, а 

именно: 30.06.2022 г., на размер от приходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ (ФСЕС, Фонда), с които да се покрият разходи по приети от Министерския съвет на 

Р България програми, както следва:  

1. Програма за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и 

електроразпределителните мрежи за закупуване на електрическа енергия, 

потребена за технологични разходи, одобрена с Решение № 893 на Министерския 

съвет от 30.12.2021 г., изменена с Решение № 92 на Министерския съвет от 

25.02.2022г., с бюджет в индикативен размер 221 млн. лева и период на 

подпомагане 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.;  

2. Програма за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни 

дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с 

фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет 

от 25.01.2022 г., изменена с Решение № 93 на Министерския съвет от 25.02.2022 г., 

с бюджет в индикативен размер 83 млн. лева и период на подпомагане 01.02.2022 

г. – 31.03.2022 г. и  

3. Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 

подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 30 на 

Министерския съвет от 25.01.2022 г., изменена с Решение № 105 на Министерския 

съвет от 02.03.2022 г., с бюджет в индикативен размер 575 млн. лева и период на 

подпомагане 01.02.2022 г. – 31.03.2022 г. и  

4. 46 млн. лв. за дружествата от ВиК отрасъла за периода 01.01.2022 г. –31.03.2022 г. 

Министърът на енергетиката е посочил, че горните програми за предоставяне на 

компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и природния газ, са с общ 

индикативен бюджет 925 млн. лв. и период на компенсиране м. януари – м. март 2022 г. 

Информира също, че след направен преглед и потвърдена възможност за авансово внасяне на 

дължими за 2022 г. суми към ФСЕС от дружествата от структурата на „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД е установено, че прогнозните вноски към ФСЕС за 2022 г. са, както следва: 

– от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – общо за 2022 г. в размер на 115 826 хил. лв., платени до 

20.02.2022 г. в размер на 43 201 хил. лв., остатък в размер на 72 625 хил. лв.; 

– от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – общо за 2022 г. в размер на 137 694 хил. лв., 

платени до 20.02.2022 г. в размер на 18 454 хил. лв., остатък в размер на 119 240 хил. лв.; 
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– от „Национална електрическа компания“ ЕАД общо за 2022 г. в размер на 12 663 

хил. лв., платени до 20.02.2022 г. в размер на 2 932 хил. лв., остатък в размер на 9 731 хил. лв. 

или общо за горните дружества: общо за 2022 г. в размер на 266 183 хил. лв., платени 

до 20.02.2022 г. в размер на 64 587 хил. лв., остатък в размер на 201 596 хил. лв. 

Министърът на енергетиката е посочил също, че по информация от „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД дължимите от дружеството вноски към ФСЕС са в размер на 19 929 

хил. лв. 

В допълнение, министърът на енергетиката е информирал, че с Програмата за 

компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение 

№ 739 на Министерския съвет от 26.10.2021 г., изменена с Решение № 771 на Министерския 

съвет от 6.11.2021 г., Решение № 885 на Министерския съвет от 16.12.2021 г. и Решение № 

15 на Министерския съвет от 20.01.2022 г., частично са компенсирани натрупаните 

финансови дефицити от операторите на електропреносната и електроразпределителните 

мрежи за периода 01.10.2021 г. – 30.11.2021 г., като общият размер на компенсираните 

дефицити е приблизително 50 млн. лева. В тази връзка министърът посочва, че е 

разработена отделна Програма за пълно компенсиране на разходите на тези оператори за 

закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за 

периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г., която е одобрена с Решение № 893 на Министерския 

съвет от 30.12.2021 г. Общият размер за компенсиране на разходите на посочените 

оператори за закупуване на електрическа енергия, потребена за технологични разходи, е в 

размер на 471 млн. лв. и обхваща периода 01.07.2021 г. – 31.03.2022 г., от които 250 млн. лв. 

вече са изплатени, а 221 млн. са предвидени за компенсация в периода 01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г. Министърът на енергетиката информира също, че е в ход изготвянето на 

програма за пълното компенсиране на тези оператори и за периода 01.04.2022 г. – 

01.07.2022 г., която ще бъде предложена за одобряване от Министерския съвет, при 

запазване на мораториума върху цените. 

Министърът на енергетиката посочва още, че очакваните средства, които ще бъдат 

предоставени от Министерството на енергетиката (МЕ) на ФСЕС за разплащане по 

посочените по-горе програми за компенсации, са в размер до 72,6 млн. лв., както и че 

Министерството на финансите с писмо с изх. № 91-00-126 от 04.03.2022 г. е потвърдило 

възможността за разходване на предходния остатък в размер на 51 220 хил. лв. по отчета за 

изпълнението на бюджета на ФСЕС към 31.12.2021 г. за разплащане по програмите за 

компенсации. 

КЕВР с писмо с изх. № Е-03-17-6 от 09.03.2022 г. е изискала от ФСЕС информация за 

салдото към 28.02.2022 г., в т.ч. и преходния остатък, по бюджетната сметка на ФСЕС, както 

и салдото към 28.02.2022 г. по сметката на ФСЕС за чужди средства. В тази връзка, Фондът с 

писмо с вх. № Е-03-17-6 от 09.03.2022 г. е предоставил исканата информация. 

 

След разглеждане на данните и документите по горното искане се установи 

следното: 

С § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., обн. ДВ, бр. 8 от 2022 г., са направени 

изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ), сред които е и регламентирането на 

правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) по искане на 

министъра на енергетиката да определя за срок до края на съответния ценови период размер 

от приходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда), набрани 

чрез средства от: вноски във Фонда в размер 5 на сто от съответните приходи – чл. 36е, ал. 1 

от ЗЕ; приходи, получени от търговете за продажба на квоти по Закона за ограничаване 

изменението на климата (ЗОИК), които се използват за развитие на възобновяеми енергийни 

източници; приходи от лихви, включително по просрочени плащания на вноските; дарения; 

приходи от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници, които се 
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използват за развитие на възобновяеми енергийни източници и приходите от цената, чрез 

която се компенсират разходи за задължения към обществото и невъзстановяеми разходи по 

смисъла на ЗЕ, с който размер от приходите на ФСЕС да се покриват разходи за 

компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет 

програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия 

и/или природния газ, при наличие на средства, надвишаващи разходите на Фонда за 

съответния ценови период – чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ. По силата на изр. второ на посочената 

разпоредба, в този случай не се прилагат процесуалните норми на ЗЕ, изискващи провеждане 

от КЕВР на открито заседание и обществено обсъждане по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ, 

съответно на чл. 14 от ЗЕ. 

Според чл. 36б, ал. 1, т. 4, изр. второ от ЗЕ бюджетът на съответната програма на 

Министерския съвет за предоставяне на компенсации се формира от приходите на Фонда от 

целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на 

енергетиката за изпълнение на такива програми на Министерския съвет и/или от 

определените от КЕВР средства по чл. 21, aл. 1, т. 8г от ЗЕ. 

С писмо с вх. № Е-03-17-6 от 09.03.2022 г. ФСЕС е предоставил информация в КЕВР, 

съгласно която към 28.02.2022 г. средствата по сметките на ФСЕС възлизат на 403 835 хил. 

лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 51 220 хил. лв. 
 

Приходи на ФСЕС за периода 01.03. 2022 г. – 30.06.2022 г. 

Анализът на прогнозните приходи на Фонда за периода март – юни 2022 г. (до края на 

регулаторния период) показва, че към 30.06.2022 г. ФСЕС ще генерира прогнозни приходи 

по чл. 36д, ал. 1, т. 1-7 в размер на 961 236 хил. лв., представени в следващата таблица: 
 

  Приходи на ФСЕС за периода 01.03. 2022 г. – 30.06.2022 г. 961 236 

   
1 Приходи от вноски по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ 214 495 

2 Приходи от CO2 квоти по ЗОИК, чл. 36д, ал. 1 т.2 от ЗЕ 665 460 

3 Приходи от цена за задължения към обществото чл. 36д, ал. 1 т.7 от ЗЕ 81 281 

 

Приходите от вноските по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ по-горе са прогнозирани при ценовите 

нива на фючърсите за електрическа енергия  на EEX за м. март 2022 г. и второ тримесечие на 

2022 г. Прогнозата за реализираните приходи от CO2 квоти по ЗОИК е направена, като са 

взети предвид резултатите от проведените през м. февруари 2022 г. (приходите от които 

реално се получават през м. март 2022 г ) търгове на Европейската енергийна борса (EEX), и 

прогнозна средно претеглена цена за м. март, м. април и м. май 2022 г. в размер на 67,00 

€/тон, като изчисленията са представени по долу. 

 

 Период Брой квоти Прогнозна цена, €/тон Приходи, хил. лв. 

Отчет Февруари 
 

130 971 

Прогноза Март            1 206 000  63 148 600 

Прогноза Април            1 309 000  68 174 092 

Прогноза Май             1 547 000  70 211 797 

Прогноза Общо 
 

 665 460 

 

Разходи на ФСЕС за периода 01.03. 2022 г. – 30.06.2022 г. по чл. 36б, ал. 1, т. 1-2 от 

ЗЕ 

Анализът на прогнозните разходи на ФСЕС за периода март – юни 2022 г. показва, че 

Фондът ще извърши прогнозни разходи в размер на около 495 000 хил. лв., формирани като 

прогнозни разходи за компенсации на обществения доставчик, определени с решение № Ц-
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27 от 01.07.2021 г. на КЕВР в размер на 262 000 хил. лв. и прогнозни разходи за премии на 

производители от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано 

производство в размер на 233 000 хил. лв. 

 

Баланс между приходи и разходи за периода 01.03. 2022 г. – 30.06.2022 г. 

Във връзка с горното, за периода до края на регулаторния период – м. март – м. юни 

2022 г., разликата между приходите и разходите към 30.06.2022г. се очаква да възлезе на 

около 466 236 хил. лв., при условие, че се запазят заложените в прогнозата параметри. 

 

Налични средства във ФСЕС от предишни периоди 

С писмо с вх. № Е-03-17-6 от 09.03.2022 г. ФСЕС е предоставил информация в КЕВР, 

съгласно която към 28.02.2022 г. средствата по сметките на ФСЕС възлизат на 403 835 хил. 

лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 51 220 хил. лв, по отчета за изпълнението на 

бюджета на ФСЕС към 31.12.2021, за който Министерството на финансите е потвърдило 

възможността за разходване по програмите за компенсации. 

 

Целеви вноски по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от ЗЕ 

Министърът на енергетиката е заявил, че ще предостави средства в размер на около 72 

600 хил. лв. на ФСЕС за целево разплащане по посочените по-горе програми за компенсации. 

 

Приходи във ФСЕС към края на регулаторния период (30.06.2022г.), които могат 

да се използват за компенсации по чл.36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

Във ФСЕС към края на регулаторния период (30.06.2022 г.) ще се натрупат средства в 

прогнозен размер на около 942 671 хил. лв. Тази сума е формирана от прогнозни средства по 

чл. 36д, ал. 1, т. 8 от ЗЕ – 72 600 хил. лв. и прогнозни средства, определени по чл. 21, ал. 1, т. 

8г от ЗЕ – 870 071 хил. лв. 
 

Общ баланс във ФСЕС към 30.06.2022г. (хил. лв.) 

Налични средства към 28.02.2022 г. 

                   

352 615  

Резултат от 01.03.2022 г. до 30.06.2022 г. 

                   

466 236  

Преходен остатък 51 220                

Общо  

(преди целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на МЕ) 

                   

870 071  

Средства от държавния бюджет чрез бюджета на МЕ  

                     

72 600  

ОБЩО 

                   

942 671 

 

Парични потоци за периода м. март – м. юни 2022 

Прогнозният паричен поток на ФСЕС при финансиране на гореописаните програми за 

компенсации до общата индикативна стойност от 925 млн. лв. през месеците март 2022 г. и 

април 2022 г. е представен по долу: 
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Прогнозен паричен поток на ФСЕС за периода март 2022 г. - юни 2022 г. 

  МАРТ  АПРИЛ МАЙ ЮНИ 

Приходи 213 219 221 953 244 436 281 628 

Приходи от вноски по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ 60 823 52 456 50 341 50 875 

Приходи от CO2 квоти по ЗОИК 130 971 148 600 174 092 211 797 

Приходи от цена за задължения към 

обществото 
21 425 20 897 20 003 18 956 

 
    

Разходи 190 000 141 000 85 000 79 000 

Обществен доставчик 135 000 77 000 25 000 25 000 

Разходи за премии 55 000 64 000 60 000 54 000 

 
    

Резултат 23 219 80 953 159 436 202 628 

 
    

Средства от МЕ 72 600    

Средства за  програмите -465 000 -460 000   

Средства от авансова вноска БЕХ  201 596   

     

Налични средства     

в началото на периода 403 8351 34 654 -142 797 16 639 

в края  на периода 34 654 -142 797 16 639 219 267 

 

Видно от горната таблица, ФСЕС ще е във временно затруднение да покрие 

задълженията си по чл. 36б, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗЕ и по програмите за компенсации през м. 

април 2022 г. предвид ликвиден недостиг от 142 797 хил. лв., независимо от декларираната 

от министъра на енергетиката възможност за осигуряване на допълнителна ликвидност чрез 

авансово внасяне на дължими за 2022 г. суми към ФСЕС от дружествата от структурата на 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

 

Важно уточнение за точността на всички изчисления 

Следва да се има предвид, че горните изчисления са прогнозни и базирани на данни, 

които през последните няколко месеца се характеризират с изключителна волатилност 

(борсова цена на електрическа енергия, цена на CO2 емисии, прогнозни количества 

произведена енергия, прогнозни количества на потреблението за периода март 2022 г. – юни 

2022 г. и т.н.). 

В тази връзка, съществува възможност за сериозни отклонения в тези параметри, 

което ще промени базата на горните изчисления, както и получения прогнозен размер на 

натрупаните средства от 942 671 хил. лв. във ФСЕС към края на регулаторния период 

(30.06.2022г.). 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за 

енергетиката  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                           
1 С включени 51 220 хил. лв. предходен остатък 
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[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

Р Е Ш И: 

 

Определя към края на ценовия период – 30.06.2022 г., сума в размер на 870 071 

хил. лв. от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за енергетиката на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд – София град. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


