
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за 

регулиране на цените на електрическата е разработен с оглед преодоляване на възникващи 

затруднения и неясноти при прилагането на действащия чл. 7 от Наредба № 1 от 

18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ). 

I. Целите, които са поставени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

НРЦЕЕ: 

Предлаганите изменение и допълнение на проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на НРЦЕЕ могат да бъдат обобщени в следните основни насоки: 

1. Определяне на субектите, които заплащат надбавка за реактивна електрическа 

енергия; 

2. Конкретизиране на начина, по който се определя реактивната електрическа 

енергия (използвана/отдадена), за която се заплащат надбавки; 

II. Мотивите за конкретните предложения за изменение и допълнение, обобщени 

съобразно изведените цели, са, както следва: 

1. Към цел: Определяне на субектите, които заплащат надбавка за реактивна 

електрическа енергия. 

 Чл. 7 и чл. 7а – С предлаганите изменения и допълнения ясно се определят 

субектите, които дължат надбавки за реактивна електрическа енергия в режим на 

използване и отдаване на реактивна електрическа енергия. В тази връзка, в чл. 7, ал. 

1-7 се регламентира начинът за определяне на реактивната електрическа енергия, за 

която се дължат надбавки и цените, по които се заплащат, приложим за клиенти на 

електрическа енергия, присъединени към преносната и електроразпределителните 

мрежи. Алинея 8 регламентира начинът за определяне на реактивната електрическа 

енергия, за която се дължат надбавки и цените, по които се заплащат, приложим за 

производители на електрическа енергия. Член 7а регламентира начинът за 

определяне на реактивната електрическа енергия, за която разпределителните 

предприятия дължат надбавки на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.  

2. Към цел: Конкретизиране на начина, по който се определя реактивната 

електрическа енергия (използвана/отдадена), за която се заплащат надбавки: 

 Чл. 7 и чл. 7а – С предлаганите изменения и допълнения се регламентират 

допустимите стойности на фактора на мощността, при които се дължи надбавка 



върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната 

реактивна електрическа енергия за отделните субекти (клиенти, производители и 

разпределителни дружества.  

 


