
НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕНЕРГИЙНИ СТРАТЕГИИ И 
ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ“
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➢ Изменения и допълнения на чл. 1 и 2 от наредбата във връзка с въведените със ЗИД 
на ЗЕ изменения на съществуващата и одобрена от ЕК схема за подпомагане на 
енергията, произведена от ВИ, чрез задължителното й изкупуване по 
преференциални цени, която се заменя с две схеми:

а) схема за подпомагане на производството на електрическа енергия от ВИ,
произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност под 4 MW чрез
изкупуване на електрическата енергия по преференциални цени;

б) схема за подпомагане на производството на електрическа енергия от ВИ с премия
за произведената електрическа енергия от ВИ, произведена от централи с обща
инсталирана електрическа мощност от 4 MW и над 4 MW, която се продава по
свободно договорени цени на организиран борсов пазар.

➢ Изменения и допълнения в чл. 3 и чл. 13 от наредбата във връзка с
регламентирането за заплащане на цена за задължение към обществото, съгласно
чл. 36ж от ЗЕ, а не с правилата за търговия с електрическа енергия;

➢ Изменение и допълнение в чл. 5, чл. 8 и чл. 17 от наредбата във връзка с изменения
в ЗЕ регламентиращи задълженията за заплащането на цена за задължение към
обществото към Фонд сигурност на електроенергийната система вместо към
обществения доставчик.
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➢ Изменения в чл. 5 от Наредбата, съгласно които министърът

на енергетиката установява служебно обстоятелствата по

отношение на публичните задължения на предприятията към

държавата по ДОПК по предоставена информация от

Национална агенция по приходите и Агенция „Митници“ като

се премахва изискването за предоставяне на официални

удостоверителни документи на хартиен носител.
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В процеса по прилагане на Наредбата е установена необходимост от прецизиране на
текстове, като в тази връзка са и част от предложените промени и въвеждане на
допълнителни разпоредби.

➢ Изменение на чл. 3 и въвеждане на допълнителна разпоредба на чл. 12а за
прецизиране на изискванията за получаване на помощта;

➢ Изменение на чл. 4, ал. 2 за прецизиране на разпоредбата,
регламентиращи условията за предоставяне на допълнителната помощ;

➢ Изменение на чл. 5 за прецизиране на разпоредбите регламентиращи
приложенията към заявлението, доказващи обстоятелствата свързани с
критериите по чл. 3;

➢ Изменение на чл. 8 за прецизиране на разпоредбите регламентиращи
сроковете за разглеждане и произнасяне, съответстващи на реалните
възможности за наличния в МЕ административен капацитет и процедури, и
в съответствие с реално необходимите за получаване на помощта срокове;

➢ Въвеждане на допълнителна разпоредба на чл. 9а и изменение на чл. 17 за
възстановяване на надплатени от бенефициера средства за компонентата
за разпределяне на разходите за подкрепа на електрическата енергия от
ВИ;

➢ Изменение в Приложение 2 за допълване с допълнителни сектори от
Приложение 3 от Насоките на ЕК, което влиза в сила след произнасяне на
ЕК за разрешаване на изменението на схемата за държавна помощ.
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Благодаря 
за 

вниманието!
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