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1. Дефиниране на проблема: 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

С § 7 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката /обн., ДВ, бр. 56 

от 2015 г., в сила от 24.07.2015 година/, е създаден Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“. Съгласно чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“, наричан по-нататък „фонда“ се създава за управление на 

средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от 

задълженията му по чл. 93а от ЗЕ, определени с решение на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, включително за минали регулаторни периоди. Редът и начина за набирането, 

разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда са определени с Наредба на 

Министерски съвет за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на 

средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система" (Наредбата) /обн. ДВ, бр. 

97/2015 г./ 

Предлаганите промени в наредбата се обуславят от следните проблеми: 

 

1.1.1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката /обн. ДВ бр. 

47/2016 г./ е разширен кръга на лицата по чл. 36, ал.1 от ЗЕ, които са задължени да правят 

вноски във фонда, като са добавени операторът на електропреносната мрежа от приходите за 

достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС; операторите на газопреносни мрежи от 

приходите от достъп и пренос на природен газ без ДДС и операторите на съоръжения за 

съхранение на природен газ от приходите от достъп и съхранение на природен газ без ДДС. За 

тези оператори в Наредбата не е уреден начина, по който да изпълняват задълженията си. 

Въведена е промяна и в срока по чл. 36е, ал. 2 от ЗЕ за подаване на информация от 

лицата, правещи вноски във фонда, като е предвидено същата да се подава до 15-то число на 

текущия месец вместо до 5-то число. Поради това отпада необходимостта задължените лица да 

подават регламентираните в наредбата предварителни месечни справки. 

С §4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) е 

въведено изискване Наредбата да бъде приведена в съответствие със закона, за което е 

предвиден тримесечен срок. Дотогава, вноските на операторите във фонда се извършват при 

условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда. 

1.1.2. С натрупаната практика през първата година на дейността на Фонда е установен 

проблем при определянето на точния размер на дължимите 5%-ни вноски на производителите 



 

 

от страна на фонда. 

Причините за възникването на този проблем са:  

- Броят на задължените за вноски към Фонда лица съгласно чл.36е от ЗЕ е над 

2000. Те са задължени да подават във фонда до 15-то число на текущия месец информация за 

съответните приходи за предходния месец. Около 15% от всички задължени лица не подават 

информация към фонда, а в много други случаи подаваните справки са с грешки, непълни или 

не се подават ежемесечно. 

Съгласно действащата наредба Фондът събира информация от 

електроразпределителните дружества и електропреносното предприятие за количествата 

произведена енергия за всички задължения лица, включително и за тези които неподават 

информация. 

Поради липса на информация от търговските участници на пазара фондът установява 

само произведеното количество, без да може да определи приходите на съответния 

производител и дължимата 5%-на вноска. 

- От страна на Фонда е установено и недеклариране на кредитни известия от 

задължените лица и неточности при декларирането на разходите за балансиране. 

За да може Фондът правилно да определи и начисли вноските на задължените лица, е 

необходимо да разполага с адекватна и редовно получавана информация, на база на която да 

може да осъществява контрол за дължимите вноски. За този контрол е необходим допълнителен 

източник на проверка на данните на производителите. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете 

възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности 

(например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Прилагането на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и 

контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система" в нейната 

актуална редакция не съответства на последната редакция на Закона за енергетиката. 

Наред с това в наредбата не е конкретизирано кой, каква, в какъв формат и с каква 

периодичност подава необходимата на Фонда информация, за установяване на дължимите 

вноски и извършване на насрещна проверка.  

На база получените резултати в следствие изисканата информация съгласно чл. 11 и 12 

от Наредбата се вижда, че проблемът с определяне на дължимите месечни вноски на 

задължените лица не може да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство. В 

бюджета на Фонда не е наличен ресурс за осъществяване на мащабна контролна дейност чрез 

проверки на място, поради което Фондът съсредоточава усилията си в развитието на нови 

технологични възможности за контрол на дължимите вноски посредством информационна 

система, за правилното функциониране на която е необходимо редовното подаване на пълна и 

коректна информация от всички участници на пазара. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Последваща оценка на въздействието не е извършвана. 

2. Цели: Целта на нормативната промяна е привеждането на Наредбата за реда и начина за 

набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система" в съответствие със Закона за енергетиката и осигуряване на 

възможност за коректно определяне на дължимите месечни вноски с цел подобряване 

събираемостта на приходите на Фонда. 

Посочените цели съответстват на приоритета на правителството за пълна либерализация на 



 

 

електроенергийния пазар с оглед ролята на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 
за финансовото стабилизиране на сектора. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и 

график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата 

стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Преки заинтересовани страни: 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система", „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, търговци на електрическа енергия, които купуват 

електрическа енергия от производители или имат отговорност като координатори на 

балансиращи групи, задължените лица по чл. 36е от ЗЕ.  

Косвени заинтересовани страни: „Национална електрическа компания“ ЕАД, 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 

органи, др.). 

4. Варианти на действие: 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и 

начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система" не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни 

режими.  

Вариантите са следните: 

 

Вариант 0. Без действие 

При този вариант ще бъде нарушен § 4. от преходните и заключителни разпоредби на 

ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), както и няма да бъде възможно коректното определяне на 

дължимите месечни вноски на задължените лица и фондът няма да има възможност да събира в 

цялост дължимите публични вземания. 

 

Вариант 1. „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за 

реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система" ще даде възможност: 

Нормативната уредба да бъде приведена в съответствие със Закона за енергетиката. 

Стандартизирането на получаваната информация ще позволи навременното ѝ 

обработване, което ще даде възможност за подобряване контрола и събираемостта на 

средствата във Фонда. 

Ще бъдат уточнени в цялост всички дължими вноски от задължените лица, ще може да се 

проверява тяхното своевременно и коректно превеждане към Фонда, както и да се предприемат 

предвидените в Наредбата действия за събиране на невнесените суми. 

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“. 

5. Негативни въздействия: 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 



 

 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни 

въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 

Вариант 0. Без действие 

 

Икономически негативни въздействия:  

Неприемането на нормативния акт ще създаде затруднения на фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ да изпълнява нормативноустановените си функции, поради 

невъзможност за конкретизиране на дължимите вноски към Фонда и тяхното събиране в пълен 

размер.  

Това води до несъбирането в пълен размер на предвидените в ценовите решения на КЕВР 

средства за компенсиране на разходите на Обществения доставчик. 

Фондът няма възможност да подава своевременно необходимата информация за 

регулаторни цели на КЕВР. 

Вариант 0 няма негативно въздействие върху останалите заинтересовани страни. 

 

Социални негативни въздействия: не може да има. 

Екологични негативни въздействия: не може да има. 

 

Вариант 1 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на 

средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система “. 

Икономически негативни въздействия: Приемането на Постановлението няма да има 

негативно икономическо въздействие върху никоя от заинтересованите страни. 

Социални негативни въздействия: Приемането на Постановлението не може да има 

негативно социално въздействие. 

Екологични негативни въздействия: Приемането на Постановлението не може да има 

екологични негативни въздействия. 

6. Положителни въздействия: 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани 

страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как 

очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

Вариант 0. Без действие 

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия върху никоя от 

заинтересованите страни. 

 

Вариант 1 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на 

средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система “ 

Ще се постигне съответствие между нормативните актове – Закон за енергетиката и 

Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата 

на Фонд „Сигурност на електроенергийната система. Ще бъдат разписани реда и условията, при 



 

 

които операторите на електропреносната мрежа, на газопреносната мрежа и на съоръженията 

за съхранение на природен газ подават информацията по чл. 36е, ал. 2 във Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система" и правят вноските във фонда. 

Ще съществува възможност Фондът да определя точно размера на дължимите вноски 

независимо дали съответния производител или търговец е спазил задължението да подава 

своите справки в срок. 

Предложените промени ще предоставят възможност за автоматизирано и своевременно 

подаване на информация към КЕВР за регулаторни нужди. 

На всички задължените лица за вноски по чл.36е, ще бъде гарантирано правилното 

начисляване на техните задължения и плащания към Фонда. Ще отпадне изискването по 

Наредба за подаване два пъти на справка за дължимите вноски – до 5-то и до 15-то число. 

Спрямо търговците и балансиращите групи ще бъде осигурена предвидимост и 

равнопоставеност на изискваната от фонда информация. 

Икономически положителни въздействия: ще бъдат подобрена събираемостта на 

приходите във фонда, което съответно ще даде възможност за по-добро компенсиране на 

разходите на обществения доставчик (НЕК ЕАД) и коректно определяне на цената за 

задължение към обществото от страна на КЕВР. Това ще подобри като цяло ликвидността и ще 

намали задлъжнялостта в сектор „Енергетика“. 

 

Социални положителни въздействия: не може да има. 

Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията. 

7. Потенциални рискове: 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши  

 Ще се намали 

 Няма ефект  

В настоящата редакция на Наредбата Фондът има право да изисква допълнителна информация 

от пазарните участници, посочени в чл. 12 Наредбата. С промените се цели конкретизиране на 

вида, формата и обхвата на подаваната информация за контролни цели, оптимизиране на 

сроковете за подаване на информация, обработка и анализ на информацията и прецизиране на 

субектите длъжни да подават информация към Фонда за целите на контрола върху 
задълженията на производителите.  

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 

услуги? 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и 

начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система“ не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни 

режими.  



 

 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ............................................................ 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

 Да 

 Не 

12. Обществени консултации: 

.................................................................................................... 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на 

въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. 
Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и 

начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система“ ще бъде публикуван за обществена консултация на Портала за 

обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations) и на интернет страницата 
на МЕ, съгласно чл. 26 от ЗНА. 

Проектът на Постановление ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 Да 

 Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по 

т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я 

приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт:  

Име и длъжност: Мирослава Христова, директор на дирекция ПНДАОЧР, 
Министерство на енергетиката 

Подпис: 

 


