
 

 

БАПГ- Изх.№ 617/31.03.2020  г. 

 
До членовете на Комисията по енергетика в 44-тото Народно събрание: 
-Г-н Валентин Николов 
-Г-н Димитър Петров 
-Г-н Таско Ерменков 
-Г-н Александър Паунов 
-Г-н Александър Ненков 
-Г-н Атанас Костадинов 
-Г-н Бюрхан Абазов 
-Г-н Валери Симеонов 
-Г-н Георги Стоилов 
-Г-жа Даниела Малешкова 
-Г-жа Десислава Тодорова 
-Г-жа Донка Симеонова 
-Г-н Жельо Бойчев 
-Г-н Искрен Веселинов 
-Г-н Мартин Тинчев 
-Г-н Николай Пенев 
-Г-н Пламен Христов 
-Г-н Радостин Тенев 
-Г-н Рамадан Аталай 
-Г-н Славчо Атанасов 
-Г-нСтанислав Попов 
-Г-н Станислав Стоянов 
 
До членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране: 
-Г-н Иван Иванов 
-Г-н Александър Йорданов 
-Г-н Владко Владимиров 
-Г-н Георги Златев 
-Г-н Димитър Кочков 
-Г-жа Евгения Харитонова 
-Г-жа Пенка Трендафилова 
-Г-н Ремзи Осман 
-Г-жа Светла Тодорова 

 
До Министъра на Енергетиката на Република България 

- Г-жа Теменужка Петкова 
 
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, уреждащ въвеждането на регулирани цени с 

ретроактивно действие 
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Уважаеми госпожи и господа, 

Към изпратеното становище на Сдружение "Българска асоциация Природен 
газ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
бихме искали да направим следните допълнения: 

В §2, ал.7 следва да се предвиди по-дълъг срок за установяване на разликата. 

Предложение за изменение: 

(7) След възстановяване от обществения доставчик на разликата в сумите по 
ал. 6 и приемане на решенията по ал. 3-4, крайните снабдители на природен 
газ и лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия или лицата по чл. 139б, ал.1 в тримесечен срок установяват 
разликата в сумите, заплатени за природен газ от крайни клиенти, съответно 
заплатени за топлинна енергия от крайни клиенти в сгради, при които 
разпределението на топлинна енергия се извършва по реално месечно 
потребление, по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и 
водно регулиране до влизането в сила на този закон и по цените, утвърдени с 
решенията по ал. 3-4.   

Мотиви: Предложеният едномесечен срок е недостатъчен за установяване на 
разликите, тъй като следва да се правят промени в билинг системите, както и 
да бъдат извършени съответни настройки, тестове. Считаме, че срокът следва 
да бъде тримесечен. Т.е. трябва да бъдат издадени съответни кредитни 
известия към фактури за природен газ за съответните периоди на корекция. 

В §2, ал.8 следва да отпадне текста за еднократно прихващане на сумите. 

Предложение за изменение: 

(8) Установената разлика по ал. 7 се прихваща от крайните снабдители на 
природен газ, съответно от лицата, на които е издадена лицензия за 
производство и пренос на топлинна енергия, от дължимите от крайните клиенти 
суми.  При наличие на стари задължения се извършва първо прихващане на 
най-старите задължения, след което остатъка се прихваща от следващи 
задължения до изчерпване на тази разлика. 

Мотиви: Съществува хипотеза за наличие на стари задължения на клиенти, 
които следва да се погасят преди текущото задължение. Тази хипотеза не е 
залегнала в предложението, което предполага коренна промяна на текста.  

В §2, ал.9, във връзка с изменението по ал.7, следва да се направи редакция и 
на този текст.  

Считаме, че прихващането следва да се отразява със съответни справки, а не 
с издадени фактури. Единствено и само в случаите на погасяване на бъдещи 
задължения в издаваните фактури за консумация може да бъде отразено 
приспадането от дължимата сума. 

В §2, ал.11 следва да се предвиди по-дълъг срок за възстановяване на сумите. 

Предложение за изменение: 

(11) Крайните снабдители на природен газ, съответно лицата, на които е 
издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, 
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възстановяват разликата по ал.7, в три месечен срок от установяване на 
разликата, под формата на парична сума на лице, което е загубило качеството 
на техен краен клиент и не дължи суми за природен газ, съответно за топлинна 
енергия.   

Мотиви: Поради възможни случаи на не предоставяне на банкова сметка или 
поради невъзможност за уведомяване, поради промяна на адрес, телефони за 
контакт следва да се предвиди по-дълъг срок. 

От текста на §2, ал.6 не става ясно какво е документалното основание за 
възстановяване на суми от страна на обществения доставчик (ОД). Връщането 
на парични средства е последващо действие, а първичното е формиране на  
задължения на ОД към клиентите му.  

Член 115 от ЗДДС е регламентирал, че при изменение на данъчната основа на 
доставка в намаление, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към 
всички фактури за доставки. Известието се издава задължително не по-късно 
от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство. Задължителен реквизит 
в известията е „Основание за издаването”. 

В §2, ал.9 има  изискване за издаване на фактура, в която на отделен ред да се 
посочи „размера на установената разлика по ал. 7”. 

Това е в нарушение на разпоредбите на чл. 115 от ЗДДС. Правилното 
документиране изисква доставчиците (крайните снабдители и лицата с лиценз 
за производство и пренос на ТЕ) да издадат кредитни известия към всички 
фактури за извършените от тях доставки за периода от 05.08.2019г.до 
31.03.2020г. На практика това ще е почти неизпълнимо с оглед факта, че 
доставчиците не са направили засичане на СТИ за периода 01 – 04 август 
2019г. 

Издадените кредитни известия ще формират задължения към клиентите, които 
ще се прихващат по реда на §2, ал.8. 

Ефекти в случай, че възстановените от ОД са на по-малка стойност от 
сумите изчислени по  реда на ал.7от §,2:  

• По ЗДДС - за крайните снабдители и лицата с лиценз за производство 
и пренос на ТЕ ще се формира право за възстановяване на ДДС. 
Периода на възникване на тези права  ще е текущ (през 2020г.); 

• По ЗКПО - крайните снабдители и лицата с лиценз за производство и 
пренос на ТЕ ще формират намаление на приходите за минал 
отчетен период (2019г.), респ. и намален счетоводен резултат. При 
положение, че същите са декларирали и внесли корпоративен данък за 
2019г. ще се окажат в ситуация с надвнесен данък, който следва да им 
бъде възстановен след подаване на коригираща декларация; 

• В годишната отчетност - намалените приходи и счетоводен 
резултат за 2019г. ще доведат до изготвяне на нови: индивидуални и 
консолидирани финансови отчети, отчети към НСИ, годишни данъчни 
декларации, регулаторни (КЕВР) отчети и отчети към КФН.    

В §2, ал.13 и 14 са определени сроковете и начина на преизчисляване от ФСЕС 
на получените от производителите на електрическа енергия от 
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високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергии премии. Тук веригата е прекъсната, т.к.  липсва механизъм за 
преизчисляване на цената за задължения към обществото (ЦЗО). ЦЗО се 
заплаща от крайните клиенти и на практика е приходоизточника на премиите 
към производителите.  

Ефекти: 

• Постъпилите във ФСЕС средства от ЦЗО не подлежат на 
преизчисление (приходите се запазват). ФСЕС ще преизчисли само 
разходите за премиите към производителите; 

• При производителите намалени приходи от премии за 2019г. Това не 
наложи изготвяне на нова годишна отчетност (описана е по-горе).  

 

 
 


