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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 № Ц-15  

от 02.06.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 02.06.2022 г., като разгледа искане с вх. № Е-

03-17-1005 от 11.05.2022 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-03-17-1005 от 11.05.2022 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, във връзка с: 

1. Приемане от Министерски съвет на решение за изменение на Програмата 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. и с Решение 

№ 202 на Министерския съвет от 06.04.2022 г., по т. 1, с което компенсирането на 

небитовите крайни клиенти ще продължи и през м. май 2022 г., с индикативен бюджет 173 

млн. лв.; 

2. Прието Решение № 202 на Министерския съвет от 06.04.2022 г., по т. 1, 2 и 3, с 

което са изменени съответно Програмата 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., Програмата 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., и 

Програмата 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., като е продължено действието на тези 

програми за м. април 2022 г., с изчислени разходи за компенсации в размер на не повече от 

500 млн. лв., в които са включени и необходимите средства, надвишаващи одобрените 

лимити за разходите за м. март 2022 г.; 

3. Прието Решение № 202 на Министерския съвет от 06.04.2022 г., по т. 5, с което е 

одобрена Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл 

ВиК за потребена електрическа енергия за м. април 2022 г. с индикативен бюджет 16 млн. лв. 
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Министърът на енергетиката е посочил, 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 221 490 хил. лв., платени до 

10.05.2022 г. в размер на 221 490 хил. лв.; 

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

платени до 10.05.2022 г. в размер на 104 134 хил. лв., остатък в размер на 33 560 хил. лв.; 

– от „Национална електрическа компания“ ЕАД общо за 2022 г. в размер на 11 186 

хил. лв., платени до 10.05.2022 г. в размер на 4 129 хил. лв., остатък в размер на 7 057 хил. 

лв.; 

– от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – общо за 2022 г. в размер на 19 929 

хил. лв., платени до 10.05.2022 г. в размер на 19 929 хил. лв.; 

– от „Булгартрансгаз“ ЕАД – общо за 2022 г. в размер на 30 296 хил. лв., платени до 

10.05.2022 г. в размер на 10 296 хил. лв., остатък в размер на 20 000 хил. лв., 

или общо за горните дружества: общо за 2022 г. в размер на 420 595 хил. лв., платени 

до 10.05.2022 г. в размер на 359 978 хил. лв., остатък в размер на 60 617 хил. лв. 

КЕВР с писмо с изх. № Е-03-17-1005 от 11.05.2022 г. е изискала от ФСЕС 

информация за прогнозните приходи и разходи до 30.06.2022 г., в т.ч. и направените разходи 

по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 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, както и за прогнозния паричен поток на 

Фонда до 30.06.2022 г.. В тази връзка, Фондът с писмо с вх. № Е-03-17-1005 от 12.05.2022 г. 

е предоставил исканата информация. Същият с писмо с вх. № Е-04-64-1004 от 01.06.2022 г. е 

предоставил актуализирана информация за прогнозния паричен поток на Фонда до края на 

ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

 

След разглеждане на данните и документите по горното искане се установи 

следното: 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ Комисията по искане на министъра на енергетиката 

определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите на ФСЕС, 

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 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. По силата на чл. 21, ал. 1, т. 8г, изр. второ 

от ЗЕ, 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, ал. 1, т. 8г от ЗЕ. 

С Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г. КЕВР е определила 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 ЗЕ 
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на ФСЕС. В тази връзка, към момента са настъпили нови факти и обстоятелства, а именно: 

отчетни данни за месеците март, април и май на 2022 г. на приходите и разходите по 

бюджета на Фонда, както и актуализирана прогноза за разходите на Фонда до края на 

ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. По своята същност, това са нови обстоятелства 

по смисъла на чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същите се явяват 

и предпоставка за изменение на влязлото в сила неоспорено пред съд Решение № Ц-10 от 

10.03.2022 г. на КЕВР – арг. от чл. 99 от АПК. 
 

Приходи на ФСЕС за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

Анализът на прогнозните приходи на Фонда за ценовия период 01.07.2021 г. – 

30.06.2022 г показва, че към 30.06.2022 г. ФСЕС ще генерира прогнозни приходи по чл. 36д, 

ал. 1, т. 1-7 от ЗЕ в размер на 2 368 475 хил. лв., представени в следващата таблица: 

 

  Приходи до края на регулаторния период                           2 368 475  
   

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

(за периода 01.2022 г. – 06.2022 г.) 
                         649 931  

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

(за периода 01.2022 г. – 06.2022 г.) 
                      1 097 840  

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

(за периода 01.2022 г. – 06.2022 г.) 
                         155 750  

4 Преходен остатък по сметка от минали години – освободен от МФ                            51 220  

5 Сметка по чл. 36к от ЗЕ (излишъци към 12.2021 г.)                          594 609  

6 
Корекция за приходи за бъдещи периоди 

(относими за периода 07.2022 г. – 12.2022 г.) 
                       -180 875  

 

 

В горните приходи не са отразени авансовите суми за 2022 г. към ФСЕС от 

дружествата от структурата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, които се отнасят за 

бъдещи периоди извън настоящия ценови период, в размер на 180 875 хил. лв. Съгласно чл. 

21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ регулаторът определя за срок до края на съответния ценови период 

размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗЕ на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“, с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ при 

наличие на средства, надвишаващи разходите на Фонда за съответния ценови период, 

следователно при упражняване на това свое правомощие Комисията не следва да отчита 

приходи относими към следващи ценови периоди, а влиянието им се отчита единствено при 

паричния поток на ФСЕС. 

В горните приходи не са отразени и средствата от целеви трансфер от Министерство 

на енергетиката в размер на 65 000 хил. лв. предвид обстоятелството, че те представляват 

приход по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от ЗЕ и не попадат в обхвата на правомощието на КЕВР по чл. 

21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ. 

 

Разходи на ФСЕС ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

Анализът на прогнозните разходи на ФСЕС за регулаторния период показва, че след 

покриване на всички разходи за първата половина на регулаторния период, Фондът ще 

извърши прогнозни разходи в размер на около 1 058 948 хил. лв. за втората половина, 

формирани като прогнозни разходи за компенсации на обществения доставчик, определени с 

Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на КЕВР, в размер на 664 104 хил. лв., прогнозни разходи за 

премии на производители от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно 

комбинирано производство в размер на 394 844 хил. лв., както и установен с Решение № Ц-

10 от 10.03.2022 г. излишък от 870 071 хил. лв., с които Фондът извършва плащания по 

програмите за компенсиране, одобрени от Министерски съвет. 

 

Баланс между приходи и разходи за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 
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Във връзка с горното, до края на регулаторния период разликата между приходите и 

разходите относими към 30.06.2022 г. се очаква да възлезе на около 1 309 526 хил. лв., при 

условие, че се запазят заложените в прогнозата параметри, като след отчитане на 

установения с Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г. излишък от 870 071 хил. лв., с които Фондът 

извършва плащания, към настоящия момент по програмите за компенсиране, одобрени от 

Министерски съвет, допълнителните приходи, които могат да се използват за 

компенсации по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ са в размер на 504 456 хил. лв. 

 

Приходи във ФСЕС към края на регулаторния период (30.06.2022 г.), 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 504 456 хил. лв. Тази сума е формирана от средства по чл. 36д, ал. 

1, т. 8 от ЗЕ – 65 000 хил. лв. и прогнозни средства, определени по чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ – 

439 456 хил. лв. 
 

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

Налични средства към 12.2021 

                   

594 609  

Преходен остатък 51 220                

Резултат от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 663 698 

Общо  

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

 1 309 526 

  

Средства от държавния бюджет чрез бюджета на МЕ 65 000 

Средства, определени с предишно решение (Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г.) 

                      

-870 071  

Допълнителните приходи, които могат да се използват за компенсации по чл. 36б, 

ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

                   

504 456 

 

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 квоти за въглеродни емисии, прогнозни 

количества произведена енергия, прогнозни количества на потреблението за периода май 

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 във ФСЕС към края на регулаторния период (30.06.2022г.). 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за 

енергетиката 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя свое Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г., като определя към края на ценовия 

период – 30.06.2022 г., сума в размер на 1 309 526 хил. лв. от приходите по чл. 36д, ал. 1, 
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т. 1 – 7 от Закона за енергетиката, които надвишават разходите на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

 

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

Административен съд – София град. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 ИСКРА СТАЙКОВА 


