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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЕКТ ЗА  

 ЗАКОН  

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката  

(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., 

бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 

2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 

2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 

2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) 

 

 

Настоящото предложение е във връзка с промените в Закона за енергетиката („ЗЕ“), 

свързани с либерализацията на електроенергийния пазар, които група народни 

представители предвижда да внесе, обявени на електронната страница на Националният 

комитет на България в Световния енергиен съвет - http://www.wec-bulgaria.org/. В 

определения срок, представяме пред Вас позицията на Адвокатско дружество „Гугушев и 

партньори“ относно конкретните предложения за промени в закона, както следва:  

 

На първо място, като една от водещите кантори в енергийния сектор, Адвокатско 

дружество „Гугушев и партньори“ представлява интересите на редица производители на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, включително фотоволтаични 

електрически централи с мощност над 90 MW и вятърни електрически централи с мощност 

над 75 MW. Екипът ни се състои от специалисти със задълбочени познания в областта на 

енергетиката и възобновяемите източници, които имат пълната готовност да съдействат при 

финализиране на текстовете на промените в Закона за енергетиката и съответните промени в 

Закона за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“), както и да участват в работни 

групи, кръгли маси и експертни дискусии, свързани с практическите и юридически 

предизвикателства, пред които се изпратя сектора с оглед новата организация на пазара и 

частичната му либерализация. 

 

На следващо място, бихме искали да изразим притеснението на сектора и в частност 

нашите клиенти, от фундаменталните промени, които се целят да бъдат въведени и 

действащи, още от 01.07.2018г., който срок се явява крайно недостатъчен за задълбочен анализ 

на последствията от въвеждането на новите промени, включително за уреждане на всички 

съпътстващи отношения с финансиращи институции на енергийните обекти, както и 

законосъобразното провеждане, с оглед на нормативно определените срокове, на всички 
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необходими процедури по привеждане на подзаконовите нормативни актове в унисон с 

новите промени – Правилата за търговия с електрическа енергия и др.  

 

В предложения законопроект наблюдаваме липса на детайлно уреждане на сегашните 

взаимоотношения между производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници с инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW с обществения доставчик 

(„Национална Електрическа Компания“ ЕАД) и крайните снабдители. Законодателят е 

възприел подход за преуреждане на споменатите отношения, като въвежда „договори за 

компенсиране с премии“, които ще следва да бъдат сключени с Фонд “Сигурност на 

електроенергийната система“ („Фондът“). От предложените промени в ЗЕ, не е ясно как 

вземанията на производителите от Фонда ще бъдат гарантирани, и по-специално тяхната 

събираемост. До настоящия момент, съгласно действащото законодателство всички 

производители, страни по договори за изкупуване с насрещна страна търговско дружество 

(общественият доставчик, съответно крайните снабдители), имат всички права да защитят 

своите интереси, като потърсят отговорност, включително по съдебен ред, в случай на липса 

на плащане по договорите за изкупуване. В предложената редакция на чл. 36з, ал. 3, 

средствата на Фонда, които ще бъдат използвани за заплащане на премиите, са обявени за 

несеквестируеми. В случай на липса на достатъчно средства да се удовлетворят вземанията на 

производителите, последните ще трябва да изчакат държавата да предвиди съответните 

плащания за бъдещ период, което би затруднило нормалното функциониране на 

дружествата, което смятаме за недопустимо. 

 

Предвидено е, че считано от 01 юли 2018г., общественият доставчик и крайните 

снабдители няма да изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана 

мощност 4 MW и над 4 МW на енергийни обекти, въведени в експлоатация по смисъла на 

Закона за устройство на територията до влизането в сила на този закон. Този текст създава 

несигурност в производителите относно последиците за тях след 01 юли 2018г. Предвид 

изключително краткото време, смятаме, че подписване на договори за компенсиране с 

премия до тази дата е невъзможно, с оглед необходимостта от детайлен анализ на всички 

последици от сключването на такъв договор, който дори и към настоящия момент не е 

изготвен като проект, нито ни е представен за преглед. Смятаме, че е необходимо да се 

предвиди гратисен период, който да даде необходимото време за сключването на новите 

договори, като същевременно производителите не се лишават от полагащата им се 

преференциална цена на електрическата енергия, която ще произведат. Конкретното ни 

предложение е представено в §10 по-долу. 

 

Искаме да обърнем внимание на друг важен въпрос, касаещ прехвърлянето на риска 

към производителите относно получаване на част от преференциалната цена. Съгласно 

предложените текстове, единственият сигурен доход за производителите се явява премията, 

определена от КЕВР. Постигането обаче на определената от Комисията прогнозна цена при 

търговията на организиран борсов пазар, остава изцяло за сметка на производителите. 

Смятаме, че изборът на такъв подход ще доведе до финансови загуби за производителите и 

ще влоши още повече инвестиционния климат в страната. От изключителна важност за 

нашите клиенти е запазването на приходите от продажба на електрическа енергия, което 
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макар и свободен пазар, смятаме, че може да бъде постигнато с правилните анализи и 

нормативни промени. В тази връзка, предлагаме да бъде разгледано въвеждането на 

компенсационен механизъм при определяне на прогнозната пазарна цена при следващ 

регулаторен период от КЕВР, като по този начин се намали финансовата тежест и носенето на 

целия бизнес риск само и единствено от производителите. 

 

В допълнение, настояваме да се предвиди задължително изплащане на премия за 

всички количества електрическа енергия, произведени от възобновяеми източници с 

инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW до достигане на определеното нетно специфично 

производство на електрическа енергия, независимо от цената, на която тези количества са 

продадени на организиран борсов пазар. Безспорно електрическата енергия, за която има 

издадени, съответно прехвърлени гаранции за произход, е енергия, произведена от 

възобновяем източник, и като такава следва да се ползва от законовоопределените стимулите. 

Цената, на която тази енергия е продадена не следва по никакъв начин да бъде обвързана с 

получаването на премията от Фонда, за което предлагаме конкретни текстове в тази връзка 

(вижте §2, т. 2 и § 9 по-долу).   

 

Съгласно предложените промени, търговията на организиран борсов пазар може да се 

осъществява или директно от производителите като преки участници на борсата или чрез 

съответните координатори на балансиращи групи. Последното смятаме, че поставя 

ограничения за производителите, което противоречи на принципите за изграждане и 

функциониране на свободен енергиен пазар. За да се избегне това, е необходимо да се 

предвиди законова възможност, електрическата енергия да бъде търгувана и чрез търговец на 

електрическа енергия, различен от координатора на балансиращата група на съответния 

производител. Конкретното ни предложение е представено в §7 по-долу.  

 

С оглед на гореизложеното, предлагаме да бъдат направени следните изменения и 

допълнения към законопроекта, както следва: 

 

§ 1. Да се създаде нова т. 12а към чл. 21, ал. 1 от ЗЕ, както следва: 

 „12а. приема и контролира прилагането на методика за определяне на прогнозна 

пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост 

от първичния енергиен източник от обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW 

до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на 

което е определена преференциалната му цена;“ 

 

§ 2. Чл. 36, ал. 3 от ЗЕ да бъде изменена, както следва: 

 „(3) Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или 

определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията 

за цените и утвърждаването на цените, редът за определяне на премиите и прогнозната 

пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник и за 

технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на 

електроразпределителните мрежи, както и механизъм за компенсация на разликата между 

реалната продажна цена на организиран борсов пазар и прогнозната пазарна цена по групи 
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производители в зависимост от първичния енергиен източник, се определят с наредби за 

електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, приети от комисията.“ 

 

§ 3. В чл. 36б. от ЗЕ да бъдат направени следните изменения и допълнения: 

1. В точка 2 на алинея 1 след думите чл. 162а да се добави „от този закон“. 

2. Аления 2 да бъде изменена, както следва: 

 „(2) Плащането към обществения доставчик за покриване на разходите и към 

производителите за изплащане на премии със средства от фонда се извършва ежемесечно.“ 

 

§ 4. В Чл. 36е, ал. 1, т. 1 от ЗЕ след думите чл. 162а да се да се добави „от този закон“. 

 

§ 5. В чл. 36и от ЗЕ да бъдат направени следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 след думите чл. 162а да се добави „от този закон“. 

2. Алинея 3 да бъде изменена, както следва: 

 „(3) Фондът не дължи премия за количествата електрическа енергия за които 

производител по ал. 1:  

1. не е сключил сделка по реда на чл. 100, ал. 3 или на балансиращ пазар;  

2. няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по 

чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“  

 

§ 6. В чл. 94а, ал. 3 след думите чл. 162 да се да се добави „от този закон“ 

 

§ 7. Чл. 100, ал. 5 от ЗЕ да бъде изменен, както следва: 

 

„(5) Производители по чл. 162а от този закон и по чл. 31а от Закона за енергията от 

възобновяеми източници може да продават произведената от тях електрическа енергия чрез 

координатор на балансираща група или търговец на електрическа енергия. В първия случай 

координаторът регистрира производителите като подгрупа в балансиращата група и 

задължително продава закупената електрическа енергия, чрез отделна регистрация на 

организиран борсов пазар.“ 

 

§ 8. В Допълнителните разпоредби §33 да бъдат направени следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 1 да бъде изменена, както следва: 

 „(1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в 

съответствие с този закон в срок до три месеца от влизането му в сила, но не по-късно от 30 

юни 2018 г.“ 

2. Алинея 2 да бъде изменена, както следва: 

 „(2) Методиката по чл. 21, ал. 1, т. 12а се приема от Комисията за енергийно и водно 

регулиране в срок до три месеца от влизането му в сила, но не по-късно от 30 юни 2018г.“ 

 

§ 9. Чл. 31а, ал. 1 от ЗЕВИ се изменя, както следва: 

„Чл. 31а. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира с 

премия производител на електрическа енергия със сключен договор по чл. 31, ал. 2, за 

произведените количества електрическа енергия от обект с обща инсталирана мощност 4 MW 
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и над 4 MW до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз 

основа на което е определена преференциалната му цена, независимо от продажната цена на 

електрическата енергия.“ 

 

§ 10. Параграф 37 от Законопроекта се изменя, както следва: 

„§37 (1) От 1 юли 2018 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители, не 

изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW на 

енергийни обекти, въведени в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на 

територията до влизането в сила на този закон, в случай, че има сключен договор за 

компенсиране с премия по чл. 31а от Закона за енергията от възобновяеми източници. Ако 

няма сключен договор за компенсиране с премия по чл. 31а от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, общественият доставчик, съответно крайните снабдители, 

изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от съответните производители по 

изречение 1 на настоящата алинея, но не по-късно от 01 януари 2019 г. След тази дата 

преференциални цени не се предоставят. 

(2) В срок до 30 юни 2018 г., но не по-късно от 01 януари 2019 г., производителите по ал. 

1 сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с 

премия по чл. 31а от Закона за енергията от възобновяеми източници.“. 

 

В заключение бихме искали да отбележим, че промените в Закона за енергетиката и 

Закона за енергията от възобновяеми източници следва да бъдат добре обследвани, като се 

отчете отражението им върху всички съществуващи взаимоотношения, направи се 

задълбочен анализ на очакваните последици от тяхното въвеждане и се сведат до минимум 

евентуалните загуби за производителите. Нарушаването на одобрените бизнес планове и 

заложена възвращаемост на инвестицията на всеки един производител, ще доведе до 

оттегляне на чуждестранни капитали от България и ще влоши инвестиционната атмосфера в 

страната. Липсата на регулаторна стабилност и непредвидимост се явява основна причина за 

напускането на международни инвестиции, което следва да бъде избегнато в енергийния 

сектор.  
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