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ПРОЕКТ 

 

МОТИВИ 

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 

възобновяеми източници 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) е разработен с цел: 

 транспониране на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО за изменение 

на Директива 98/70/ЕО относно качествата на бензиновите и дизеловите горива и 

за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (Директива 2015/1513/ЕО); 

 изпълнение на условията по Решение на ЕК за Държавна помощ № С (2016) 5205 

final от 04.08.2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от 

възобновяеми източници в България - SA.44840 (2016/NN); 

 изпълнение на препоръка на Сметната палата от Одитен доклад № 0300001613 по 

извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните 

цели за производство и използване на биогорива, за периода от 01.01.2008 г. до 

31.12.2012 г. 

В действащия ЗЕВИ и подзаконовата нормативна уредба към него са транспонирани 

изискванията на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО). С приетата през 2015 г. Директива 

2015/1513/ЕО се извършват промени в Директива 2009/28/ЕО насочени основно към 

потреблението на биогорива и изпълнението на задължителната цел от 10 % дял на 

енергията от възобновяеми източници (ВИ) в крайното потребление на енергия в 

транспортния сектор към 2020 г.  

С цел транспонирането на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО със 

законопроекта се въвежда 7 % праг на конвенционалните биогорива (произведени от 

суровини, които са хранителни и фуражни култури или са енергийни култури, отглеждани 

върху земеделска земя), които могат да бъдат отчитани за изпълнение на 10 % 

задължителен дял на енергията от възобновяеми източници (ВИ) в крайното потребление 

на енергия в транспорта.  

В изпълнение на чл. 2, ал. 2, т. 4 „д“ от Директива 2015/1513/ЕО в определения 

срок (в срок до 6 април 2017 г.) България е определила и представила в ЕК национална 

цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведение от 

отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка 

отпадъци и др.), в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от 

задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт, която следва да бъде 

постигната до 2020 г.  

С оглед постигане на тази цел от 1 септември 2018 г. е въведено задължение към 

лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, да 
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предлагат на пазара горива за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 

6 процента обемни, като минимум 1 процент обемен от биодизела да бъде биогориво от 

ново поколение. Такова задължение е въведено и за крайните разпространителите и 

разпространителите, които съответно трябва да предлагат и разпространяват горивата за 

дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, като 

минимум 1 процент обемен от биодизела да бъде биогориво от ново поколение. 

В законопроекта са предложени промени и по отношение на критериите за 

устойчивост при използването на биогорива и течни горива от биомаса, с които се 

въвежда: 

• по-висок процент на намаление на емисиите на парникови газове (ЕПГ) при 

използването на биогорива и течни горива от биомаса при отчитането им за целите - най-

малко 60 % за биогорива и течни горива от биомаса, произведени в инсталации, въведени 

в експлоатация след 5 октомври 2015 г.; 

• Удължаване на срока, в който отделените ЕПГ при потреблението на 

биогорива и течни биогорива от биомаса, произведени от инсталации, които са в 

експлоатация до 5 октомври 2015 г. или преди това следва да намалят най-малко с 35 % 

ЕПГ, в сравнение с определените срокове в Директива 2009/28/ЕО – 31 декември 2017 г., 

вместо 31 декември 2016 г.;  

• Удължаване на срока, в който отделените ЕПГ при потреблението на 

биогорива и течни биогорива от биомаса, произведени от инсталации, които са в 

експлоатация от 1 януари 2018 г. и след това следва да намалят най-малко с 50 % ЕПГ 

най-малко, в сравнение с определените срокове в Директива 2009/28/ЕО – 1 януари 2018 

г., вместо 1 януари 2017 г. 

В съответствие с разпоредбите на Директива 2015/1513/ЕО в Допълнителните 

разпоредби на ЗЕВИ се въвеждат определения за биогорива от ново поколение,  

биогоривата от ново поколение тип „А“ и биогоривата от ново поколение тип „Б“, както и 

други определения на използвани в директивата, съответно в законопроекта понятия.    

Разпоредбата на чл. 44 от ЗЕВИ е допълнена, като предвижда разширяване обхвата 

на наредбата, разработвана от министъра на околната среда и водите и приемана от МС. С 

допълнението се въвежда изискването за откриване и проследяване на суровините за 

производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по 

цялата верига на стойността, с цел предотвратяване на умишленото им модифициране или 

превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на 

биогорива от ново поколение, както и уведомяването на Европейската комисия при 

откриване на неправомерни действия. 

С цел оптимизиране, яснота и еднозначно тълкуване на разпоредбите на сега 

действащия ЗЕВИ, свързани с потреблението и изискванията за качеството, контрола и 

пускането на пазара на биогоривата и техните смеси, по предложение на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор  (компетентен орган по контрола върху 

качеството на течните горива по Закона за чистотата на атмосферния въздух и на 

изискванията за смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент за 
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транспорта по ЗЕВИ) са прецизирани текстовете по Глава пета, Раздел ІІ и Раздел ІІІ на 

ЗЕВИ. 

По инициатива на Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия (ЕК) 

през март 2016 г. стартира процедура по нотификация пред ЕК на идентифицирана 

държавна помощ „Схема за подпомагане на производството на електрическа енергия от 

възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми източници“. 

Уведомлението е относно предоставяната в периода след 3 май 2011 г. оперативна помощ 

за производителите на електрическа енергия от ВИ под формата на преференциални цени 

за изкупуване на произведената от тях електрическа енергия, съгласно ЗЕВИ.  

В Решение № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. относно подпомагане на 

производството на енергия от възобновяеми източници в България - SA.44840 (2016/NN), 

ЕК е направила заключение, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Според ЕК, тъй като местното 

производство на електрическа енергия от ВИ се подпомага чрез компонентата „зелена 

енергия“, която се начислява върху цялото количество електрическа енергия от ВИ, 

потребено в страната (което включва и потреблението на произведена в други ДЧ 

електрическа енергия), прилаганият метод на финансиране, налага тежест върху 

произведена в други ДЧ електрическа енергия, която не се ползва от това финансиране. 

Това води до риск от дискриминационен ефект върху произведена в други ДЧ и потребена 

в страната електрическа енергия от ВИ и по този начин нарушава член 30 и/или член 110 

от ДФЕС. 

Заключението на ЕК е, че България е привела в действие мярката в нарушение на 

чл. 108, параграф 3 от ДФЕС, но въпреки това ЕК няма да повдига възражение по 

отношение на помощта, предвид че тя е съвместима с вътрешния пазар по силата на чл. 

107, § 3, б. „в“ от ДФЕС при следните условия: 

 Извършване на промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) за премахване на 

компонентата към „цената за задължение към обществото“, отразяваща разходите 

за изкупуване на електрическа енергия от ВИ (компонента „зелена енергия“) за 

произведена в други държави–членки (ДЧ) на Европейския съюз и потребена в 

страната електрическа енергия от ВИ. 

 Определяне на размера на компенсацията за периода от 1 юли 2011 г. до 

влизането в сила на измененията в ЗЕ, която да бъде инвестирана за развитие 

капацитета на междусистемните връзки и конкретно за изграждането на нов 

междусистемен електропровод 400 kV от подстанция "Марица изток" в България до 

подстанция "Nеа Santa" в Гърция.  

В Решението на ЕК е определена компенсацията за периода от 1 юли 2011 г. до 30 

април 2016 г., която възлиза на 1 146 965,51 лв. (588 187,44 евро). Тази сума следва да 

бъде допълнена с дължимата компенсация за периода от 1 май 2016 г. до влизането в 

сила на промените в ЗЕ.  

За изпълнение на поетите задължения от страна на Република България по 

Решението на ЕК със Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕВИ са направени 

изменения в ЗЕ, с които се предвижда да не бъде заплащана компонентата „зелена 
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енергия“ от крайните клиенти за количествата електрическа енергия от ВИ, които са 

произведени в други ДЧ и потребени в страната. 

С предстоящите законодателни промени се регламентират задължения на: 

 обществения доставчик, който следва да заплати на оператора на 

електропреносната мрежа средства в размер на 1 146 965,51 лв., за периода от 1 

юли 2011 г. до 30 април 2016 г. и изчислените от КЕВР средства за периода от 1 

май 2016 г. до влизането в сила на този закон. 

 Комисията за енергийно и водно регулиране, която следва да определи 

компенсацията за периода от 1 май 2016 г. до влизането в сила на измененията на 

закона въз основа на количеството електрическа енергия от ВИ, постъпила в ЕЕС 

на Република България от съседни ДЧ на ЕС и потребена от крайни клиенти, 

присъединени към тази система, и начисляваната за тези количества компонента, 

определена от комисията за съответните ценови периоди. 

 Оператора на електропреносната мрежа, който следва да разходва предоставените 

средствата за изграждането на междусистемен електропровод 400 kV "Марица 

изток - Nеа Santa". 

В изпълнение на препоръка на Сметната палата от Одитен доклад № 0300001613 

по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните цели 

за производство и използване на биогорива, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. 

в проекта на ЗИД на ЗЕВИ се регламентират правомощия на отговорните институции, с 

оглед по-добра координация при изпълнение на целите в сектор Транспорт. 

 

 

 


