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С П Р А В К А  

 

За отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации по проект на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) 

 

АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

RIA/  

Център за оценка на 

въздействието на 

законодателството 

Не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 3 и задължителния 30-

дневен срок за провеждане на ОК. 

В нарушение на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за обществено консултиране е 

публикувана единствено оценката на въздействието, но не и самият 

проект  на закон и мотивите към него. 

Освен това, според нас срокът на обществената консултация по 

проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната 

хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни 

случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се 

разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни 

бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би 

следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни 

възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени 

мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи 

на един съставител или на неговото ведомство например за 

необходимост от спешни нормативни промени следва да се 

възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване 

на срока на консултациите. 

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на 

обществените консултации в мотивите, съответно докладите към 

законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото 

изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От 

тези съставители следва да се изисква детайлно описание и 

позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, 

накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е 

смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на 

причините за по-краткия срок на консултиране. 

Никъде в качената за обществена консултация документация не е 

Приема се Пропускът е от техническо естество 

и е отстранен своевременно, след 

получаването на бележката. 

Становищата, получени след 

крайната дата за обществените 

консултации също са взети предвид. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

обяснена причината, която налага съкращаването на срока. 

Напротив, в оценката на въздействието е изрично записано, че 

срокът на обществената консултация ще бъде 30 дни. 

Поради това считаме, че следва да бъдат качени всички описани в чл. 

26, ал. 3 ЗНА документи, подлежащи на обществена консултация и 

след това обществената консултация да се проведе в пълния 30-

дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на 

изискванията на ЗНА. 

 

Йоан Каратерзиян Липсва текста на закона. 

Моля, публикувайте закова в текстов формат! Публикуван е само 

"Формуляр за частична оценка на въздействието". 

Приема се Пропускът е от техническо естество 

и е отстранен своевременно, след 

получаването на бележката. 

Становищата, получени след 

крайната дата за обществените 

консултации също са взети предвид. 

nenchosp След като настоящите изменения имат претенция да транспонират 

директива 28/2009, то не е лошо тази задача да бъде свършена в 

нейната цялост и да се промени режима на работа за малките ВЕИ, 

смазани на 24 юли 2015, и оставени не само на фалит, но на 

разорение. За тази цел трябва да бъде променен ЗЕВИ и ЗЕ и да се 

поправи историческата несправедливост към дребните 

производители. Нека компетентните лица се запознаят с текста на 

Recast-a на директивата, и да обърнат внимание че тези изменения са 

написани ИМЕННО по повод проблема с  §18 от ЗИД ЗЕ, след усилена 

комуникация между Рудолф Могеле (заместник генерален директор, 

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) и засегнатите!  

Промените в директива 28/2009 са насочени именно към този случай 

с регулаторни промени.  

Изменение: (18) При спазване на членове 107 и 108 от ДФЕС 

политиките за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници следва да са стабилни и да се избягват 

чести промени с обратна сила в тях. Такива промени имат пряко 

въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, 

разходите за разработване на проекти и по този начин и върху 

размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от 

възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да не 

Не се приема Предложението не е относимо към 

настоящите промени в 

законопроекта. 

Проектът на ЗИД на ЗЕВИ е 

разработен с цел: 

 транспониране изискванията на 

чл. 2 от Директива (ЕС) 2015/1513 

на Европейския парламент и на 

Съвета от 9 септември 2015 година 

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 (ЕС) 2015/1513); 

• 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 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена 

на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има 

отрицателно въздействие върху тяхната икономическа 

жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да 

въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват 

тяхната финансова устойчивост. 

Изменение 46, член 6 Държавите членки гарантират, че равнището на 

подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което 

се предоставя на нови или съществуващи проекти за енергия от 

възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да 

влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и 

на икономическите показатели на подпомаганите проекти. Or. en 

PE597.755v01-00 36/74 PR\1115901BG.docx 

Изменение 48 Член 6 – параграф 1 б (нов) Текст, предложен от 

Комисията Изменение 1б. Когато правата и икономическите 

характеристики на подпомаганите проекти са засегнати в значителна 

степен от други регулаторни промени, които влияят на енергийни 

проекти по дискриминационен начин, държавите членки гарантират, 

че подкрепяните проекти ще получат подходящо обезщетение. 

 

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. 

Предложението за проект на 

Директива за насърчаване 

използването на енергия от 

възобновяеми източници е част от 

законодателния пакет „Чиста 

енергия за всички европейци“. 

Проектът на директива е в процес на 

разглеждане на европейско ниво и 

не може бъде основание за 

иницииране на промени в 

националното законодателство. 

nenchosp §18 от ЗИД ЗЕ - грешка, която би струвала милиони обезщетения при 

неспазване на ЕС законодателството 

Изменение 47 Предложение за директива Член 6 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение 1a. Държавите членки 

гарантират, че всяко изменение на схемите за подпомагане се 

публикува най-малко шест месеца преди влизането му в сила и е 

предмет на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с 

обществеността. Всяка съществена промяна на съществуваща схема 

за подпомагане включва подходящ преходен период преди влизането 

в сила на нова схема за подпомагане. Or. en 

Изменение 48 Предложение за директива Член 6 – параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение 1б. Когато правата и 

икономическите характеристики на подпомаганите проекти са 

засегнати в значителна степен от други регулаторни промени, които 

влияят на енергийни проекти по дискриминационен начин, държавите 

Не се приема Предложението не е относимо към 

настоящите промени в 

законопроекта. 

Проектът на ЗИД на ЗЕВИ е 

разработен с цел: 

• транспониране изискванията на 

чл. 2 от Директива (ЕС) 

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); 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

членки гарантират, че подкрепяните проекти ще получат подходящо 

обезщетение 

Линк към всички изменения: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTE

ES/ITRE/PR/2017/06-21/1115901BG.pdf 

Ощетените фирми ще очакват европейското право да се спази и да 

получат обезщетения за нанесените вреди от държавата във 

тригодишния период от въвеждането на §18 от ЗИД ЗЕ 

• 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. 

Предложението за проект на 

Директива за насърчаване 

използването на енергия от 

възобновяеми източници е част от 

законодателния пакет „Чиста 

енергия за всички европейци“. 

Проектът на директива е в процес на 

разглеждане на европейско ниво и 

не може бъде основание за 

иницииране на промени в 

националното законодателство. 

„Булмаркет ДМ“ 

ООД 

„Булмаркет ДМ“ ООД принципно подкрепя проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми 

източници, публикуван за обществено обсъждане на сайта на 

Министерство на енергетиката и прави следните предложения: 

1. Чрез добавяне на думата "устойчиви" след израза „смесени с“ в 

текста на чл. 47 от ЗЕВИ да се заложи изискване за устойчивост на 

биогоривата към лицата, които пускат на пазара течни горива.  

Мотиви: Към настоящия момент няма изискване към лицата, които 

освобождават за потребление, да смесват с устойчиви биогорива. 

Това дава възможност на някой от разпространителите да ползват 

неустойчиви биогорива, които могат да се намерят на пазара на по-

ниска цена, но те не се отчитат за целите по чл.12 от ЗЕВИ. Тези 

неустойчиви биогорива обикновено са отчетени като вложени в смеси 

от друг оператор, за покриване на негово задължение, а се продават 

като чисти биогорива в България, но без сертификати и служат 

повторно за изпълнение на задължение за смесване с биогориво на 

втори оператор. 

Не се приема В ЗЕВИ са транспонирани 

изискванията на Директива 

2009/28/ЕС, съгласно която  

критериите за устойчивост нямат 

задължителен характер.  

За изпълнението на националната 

задължителна цел за дял на 

енергията от ВИ в транспорта се 

отчитат само биогоривата, 

отговарящи на критериите за 

устойчивост. 

В съответствие с чл. 5 от ЗЕВИ  

министърът на околната среда и 

водите разработва и прилага 

механизъм за надеждно и 

независимо одитиране на подаваната 

информация от икономическите 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

оператори относно изпълнение на 

изискванията на критериите за 

устойчивост на биогоривата и 

течните горива от биомаса.  

В наредбата по чл. 44, ал. 1 от ЗЕВИ 

е предвидено извършването на одит 

за съответствието на биогоривата и 

течните горива от биомаса с 

критериите за устойчивост. 

2. Необходим е сигурен механизъм, гарантиращ произхода на 

биогоривата от второ поколение тип А и Б, които крайните 

разпространители смесват. 

Мотиви: Биогоривата от второ поколение тип А и Б са с по-висока 

цена спрямо тези от първо поколение и при слаб контрол могат да се 

създадат условия за злоупотреби с недействителни сертификати за 

биогорива второ поколение, които на практика да са от първо 

поколение. Уточнението е, че биогоривата от първо и второ поколение 

са идентични, различават се само по суровините. 

Начин на постигане: чрез изграждане на национална електронна база 

данни на внесените, произведените, изнесените биогорива второ 

поколение и сверяването на данните с базите данни на 

международните системи за доказване на устойчивост. 

Приема се 

частично 

С цел изпълнение на изискванията 

на Директива 2015/1513/ЕО за 

използването на системи, които 

откриват и проследяват суровините и 

произведените от тях биогорива по 

цялата верига на стойността е 

допълнена разпоредбата на чл. 44 от 

ЗЕВИ, като се разширява 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 ЕК при откриване 

на неправомерни действия. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

3. Запазване на досегашния задължителен процент за смесване на 

биодизел първо поколение от 6% и постепенно поетапно въвеждане 

на биогорива второ поколение 0.25%, 0.5%, 0.75% или общо до 

6.25%. 

Мотиви: По-плавното въвеждане на биогорива второ поколение би 

дало възможност за тест на системата по контрол на приложението му 

и евентуално изправяне на пропуски в същата. 

Не се приема Разликата между конвенционалните 

биогорива и биогоривата от ново 

поколение се състои в използваната 

суровина за производството на 

биогоривото. Поетапното въвеждане 

ще изисква в рамките на две години 

четири пъти да бъде променен 

обемния процент на биогоривата от 

ново поколение, което ще затрудни 

както лицата, които пускат на пазара 

течни горива от нефтен произход в 

транспорта и разпространителите, 

така и осъществяването на контрола 

осъществяван от ДАМТН.  

НЕК ЕАД Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект на 

закон за изменение и допълнение на Закона за енергия от 

възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ), публикуван на 20.11.2017 г. 

на страницата на Министерство на енергетиката и в 

законоустановения срок излагаме следното становище, което молим 

да бъде взето предвид при разглеждане на законопроекта: 

„Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) за нуждите на 

горното обществено обсъждане следва да се разглежда в качеството 

си на обществен доставчик по смисъла на Закона за енергетиката 

(„ЗЕ“).  

Приема се В проекта на ЗИД на ЗЕВИ, НЕК ЕАД 

се разглежда в качеството му на 

обществен доставчик. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

 Съобразно § 21 от Заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на 

ЗЕВИ за изпълнението на Решение на Европейската комисия № С 

(2016) 5205 final от 04.08.2016 по процедура Държавна помощ 

COMP./SA (2016/NN) България - Подпомагане на производството на 

енергия от възобновяеми източници, за възстановяване на средствата, 

начислени за компенсиране на разходите за изкупуване на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, постъпила в 

електроенергийната система на Република България от 1 юли 2011 до 

влизането в сила на обсъждания проект на ЗИД на ЗЕВИ, 

общественият доставчик заплаща на оператора на електропреносната 

мрежа средства, обединени в две групи, както следва: 

1. За периода от 1 юли 2011 г. до 30 април 2016 г.- конкретно 

определена сума в размер от 1 146 965,51 лв.; 

2. За периода от 1 май 2016 до влизане в сила на Закона за 

изменение и допълнение на ЗЕВИ (ЗИД на ЗЕВИ) - сума в 

определен от КЕВР размер в срок от 1 месец от влизане в сила на 

ЗИД на ЗЕВИ, за която сума КЕВР уведомява обществения 

доставчик. 

В така предвидения текст на проекта на ЗИД на ЗЕВИ няма определен 

механизъм/ методика за възстановяване на средствата, които 

общественият доставчик следва да заплати на оператора на 

електропреносната мрежа. Този въпрос следва да бъде разгледан и да 

бъде предвидено конкретно законодателно решение по него. 

В горния смисъл предлагаме следните конкретни изменения и 

допълнения на сегашния текст на § 21 и § 22 от Заключителните 

разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЕВИ, а именно: 

 

Приема се по 

принцип 

 

В тази част се съдържа коментар, 

като конкретните предложения се 

съдържат в следващите точки на 

становището. 

§ 1. Предлагаме ал. 5 на § 21 от Заключителните разпоредби на 

проекта на ЗИД на ЗЕВИ да придобие следната редакция: 

„(5) Комисията за енергийно и водно регулиране: 

1. уведомява обществения доставчик за изчисления размер на 

средствата по ал. 2. 

2. компенсира разходите на обществения доставчик с размера на 

средствата по ал. 1, т. 1 и т. 2 в срок до 2 месеца от влизане в сила на 

закона.” 

Не се приема За разходите за изкупуване на 

електрическа енергия от ВИ на 

преференциални цени, общественият 

доставчик може да предяви искане 

за компенсирането им съгласно 

разпоредбите на чл. 35 от Закона за 

енергетиката. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

 

§ 2. Предлагаме създаване на т. 2 на ал. 7 на § 22 от Заключителните 

разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЕВИ в следната редакция: 

„(7)  1. Крайните клиенти не заплащат компонента по ал. 6, за 

количествата електрическа енергия, която е произведена в други 

държави – членки на Европейския съюз и за която издадените от 

компетентните органи на тези държави гаранции за произход са 

признати в Република България. 

2. Търговските участници, които сключват сделки по свободно 

договорени цени с крайни клиенти в страната, представят на 

оператора на електропреносната мрежа и на обществения доставчик 

Удостоверения/заверени гаранции за произход от Агенция за 

устойчиво енергийно равитие за количествата по т.1 за съответните 

месеци на внос.“ 

Приема се по 

принцип 

Отразено в законопроекта чрез 

допълване на § 22 (след 

извършените редакции в 

законопроекта § 22 става § 23). 

 

Българска петролна 

и газова асоциация 

Спазването на изискванията на европейското законодателство и 

стандарти винаги е било част от основните приоритети на 

българските производители и търговци с горива. Все пак при 

прилагането ма европейските правила следва да бъде взет предвид 

интересите на българската индустрия и потреблтели, без това да води 

до проблеми за държавата при изпълнение на международните й 
задължения. Именно в тази насока БПГА ще се ангажира с извършване на 

независимо и авторитетно проучване, което да даде отговор как 

Република България да успее да изпълни своите задължения по 

отношения на въвеждането на ново поколение биогорива и 

свързаните с тях аспекти на намаляването на вредни емисии С02. 

Очаквам този анализ, в рамките на няколко месеца да даде отговор 

на поставените по време на нашата среща въпроси. Считам, че този 

период няма да е твърде дълъг, тъй като бих искал да Ви припомня, 

че изискванията поставени от Директивата за енергия от 

възобновяеми източници, а именно 10% от енергията в транспорта да 

е от ВЕИ, се отнасят за 2020 г. В този смисъл БПГА предлага 

текстовете, касаещи измененията в ЗЕВИ да бъдат спрени до 

приключване на проучването. Това ще даде възможност бъдещия 

нормативен текст да приложи верните насоки чрез които, както 

Република България, така и икономическите оператори да изпълнят 

своите задължения. В случай, че прецените, че това е не е 

Не се приема 

 

 

Срокът за транспонирането на 

Директива (ЕС) 2015/1513 изтече на 

10 септември 2017 г. и към момента 

от ЕК е стартирана процедура за 

нарушение № 2017/0518 по чл. 258 

от Договора за функциониране на 

Европейския съюз за 

нетранспониране в срок на 

директивата. 

За целите на определянето на 

националната цел за минимално 

потребление на биогорива от ново 

поколение, Министерство на 

енергетиката възложи изготвяне на 

„Анализ на възможностите за 

производство на биогорива от ново 

поколение и на други възобновяеми 

източници в транспорта и  

определяне на индикативна подцел 

за потребление на биогорива от ново 

поколение в сектор Транспорт за 

нуждите на Министерство на 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

подходящо решение бих искал да направя следните бележки по 

предлаганите промени: 

енергетиката“. Въз основа на 

анализа е определена национална 

цел от 0,05 процентни пункта 

енергийно съдържание от 

задължителния дял на енергията от 

възобновяеми източници във всички 

видове транспорт. Определената за 

България цел е значително по-ниска 

от определената референтна 

стойност (0,5 %)  в чл. 3, параграф 

4, ал. 2, б. г) от Дирктива 

(ЕС)2015/1513.  

 

 

 

 

1. Чрез добавяне на думата "устойчиви" след израза „смесени с" в 

текста на чл. 47 от ЗЕВИ да се заложи изискване за устойчивост на 

биогоривата към лицата, които пускат на пазара течни горива. 

Мотиви: Към настоящия момент няма изискване към лицата, които 

освобождават за потребление, да смесват с устойчиви биогорива. 

Това дава възможност на някои от разпространителите да ползват 

неустойчиви биогорива, които могат да се намерят на пазара на по-

ниска цена, но те не се отчитат за целите по чл.12 от ЗЕВИ. Тези 

неустойчиви биогорива обикновено са отчетени като вложени в смеси 

от друг оператор, за покриване на негово задължение, а се продават 

като чисти биогорива в България, но без сертификати и служат 

повторно за изпълнение на задължение за смесване с биогориво на 

втори оператор. 

 

Не се приема В ЗЕВИ са транспонирани 

изискванията на Директива 

2009/28/ЕС, съгласно която  

критериите за устойчивост нямат 

задължителен характер.  

За изпълнението на националната 

задължителна цел за дял на 

енергията от ВИ в транспорта се 

отчитат само биогоривата, 

отговарящи на критериите за 

устойчивост. 

В съответсвие с чл. 5 от ЗЕВИ  

министърът на околната среда и 

водите разработва и прилага 

механизъм за надеждно и 

независимо одитиране на подаваната 

информация от икономическите 

оператори относно изпълнение на 

изискванията на критериите за 

устойчивост на биогоривата и 

течните горива от биомаса.  
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

В наредбата по чл. 44, ал. 1 от ЗЕВИ 

е предвидено извършването на одит 

за съответствието на биогоривата и 

течните горива от биомаса с 

критериите за устойчивост.    

2. Необходим е сигурен механизъм, гарантиращ произхода на 

биогоривата от второ поколение тип А и Б, които крайните 

разпространители смесват. 

Мотиви: Биогоривата от второ поколение тип А и Б са с по-висока 

цена спрямо тези от първо поколение и при слаб контрол могат да се 

създадат условия за злоупотреби с недействителни сертификати за 

биогорива второ поколение, които на практика да са от първо 

поколение. Уточнението е, че биогоривата от първо и второ поколение 

са идентични, различават се само по суровините. 

Цялостно, липсата на система за контрол на произхода на 

биогоривата ще доведе до практическо неизпълнение на 

задълженията, а невъзможността за физически контрол най-вероятно 

ще доведе до вариант, създаващ опции за административен натиск и 

корупция, тъй като санкциите за неизпълнение на смесване са 

изключително високи. Тази ситуация се дължи и на факта, че 

Република България при въвеждането на изискване за смесване с 

биогорива избра обемния метод (с наличие във всеки литър), който 

предполага именно физически контрол. В този смисъл не бе изградена 

система, която да не разчита на него и която да бъде с минимален 

риск от манипулации. 

Приема се по 

принцип 

С цел изпълнение на изискванията 

на Директива (ЕС) 2015/1513 за 

използването на системи, които 

откриват и проследяват суровините и 

произведените от тях биогорива по 

цялата верига на стойността в 

законопроекта е предвидено 

допълнение в разпоредбата на чл. 44 

от ЗЕВИ, като се разширява 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 ЕК при откриване 

на неправомерни действия. 

3. Плавно въвеждане на биогорива от следващо поколение с по-малки 

стъпки - 0.25%, 0,50% и 0.75%. 

Мотиви: Освен възможност за изграждане на сигурна система за 

контрол на устойчивостта на биогоривата, тази стъпка е в хармония и 

с изискванията на Директивата, която изисква изпълнения на 

Не се приема Разликата между конвенционалните 

биогорива и биогоривата от ново 

поколение се състои в използваната 

суровина за производството на 

биогоривото. Поетапното въвеждане 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

задълженията до 2020 г. Много от държавите в ЕС са отложили 

максимално стъпките по повишаване на процентния дял на 

биогоривата в транспорта. Също така, позволете да припомня, че 

България е една от страните в ЕС, които имат най-високи изисквания 

за обемно съдържание на биокомпонент в горивата. В този смисъл по-

малките стъпки в смесването са напълно в синхрон с европейската 

политика, както и с възможностите за изпълнение на целите на 

българската държава. 

Не на последно място бих искал да препотвърдя и принципната 

позиция на БПГА по отношение на смесването на бензин с биоетанол. 

Република България е сред държавите-членки на Европейския съюз, 

която има най-високи изисквания за обемно смесване на бензиновите 

горива с биоетанол. Страната ни също така е с най-стария автопарк в 

Европа, което води до проблеми свързани с несъвместимостта на този 

тип блендиран продукт остарелите двигатели на автомобилите. 

Резултат от комбинацията на тези два факта са чести сигнали от 

потребители, свързани с проблеми с бензиновите горива, свързани с 

високото съдържание на етанол. В тази връзка се обръщам към Вас да 

бъдат взети мерки подобни на тези в Румъния (замразяване на 

биоетанола на 4,5 % до 2020 г.; вместо увеличаването му на 8 % от 

1.01.2018 г.), които да забавят до максималния възможен момент, а 

именно до 2020 г., допълнителното повишаване на обемния процент 

биоетанол в бензина. 

ще изисква в рамките на две години 

четири пъти да бъде променен 

обемния процент на биогоривата от 

ново поколение, което ще затрудни 

както лицата, които пускат на пазара 

течни горива от нефтен произход в 

транспорта и разпространителите, 

така и осъществяването на контрола 

осъществяван от ДАМТН.  

„ЕНЕРГО-ПРО 

България“ЕАД 

Предложение за изменение на чл. 31 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, придружен с мотиви. 

1. В алинея 1 на чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници се създава ново изречение второ, със следния текст: 

„Основни ремонти, текущи ремонти и реконструкции, извършени в 

енергиен обект за производство на електрическа енергия по тази 

алинея, изискващи въвезвдане в експлоатация по смисъла на Закона 

за устройство на територията, не водят до изменение на приложимата 

преференциална цена, първоначалното определеното нетно 

специфично производство и срока за изкупуване на електрическата 

енергия." 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм., бр. 

109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2015 г., 

Не се приема Настоящият законопроект не 

разглежда разпоредбите на Глава 

четвърта, Раздел III „Изкупуване, 

пренос и разпределение на 

електрическа енергия“ от ЗЕВИ, в 

т.ч. и чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ.  
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

в сила от 06.03.2015 г.; изм., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 

г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) 

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от 

обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по 

определената от КЕВР преференциална цена, действаща към датата 

на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на 

територията на енергийния обект за производство на електрическа 

енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за 

извършено монтиране на инсталация за производство на 

електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие 

по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. 

Основни ремонти, текущи ремонти и реконструкции, извършени в 

енергиен обект за производство на електрическа енергия по тази 

алинея, изискващи въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона 

за устройство на територията, не водят до изменение на приложимата 

преференциална цена, първоначалното определеното нетно 

специфично производство и срока за изкупуване на електрическата 

енергия. 

Мотиви: 

В Р България съществуват много централи на преференциален режим, 

които са въведени в експлоатация преди повече от 20 години и чийто 

експлотационен живот е към своя край, освен ако не бъдат 

извършени съответните рехабилитационни дейности. На следващо 

място всеки инвеститор в сферата на енергетиката е длъжен да 

поддържа в добро и безопасно експлоатационно състояние 

съоръженията си, което изисква да се извършват дейности, които се 

квалифицират като текущ ремонт, основен ремонт или реконструкция 

съгласно Закона за устройство на територията. 

ЗУТ предвижда разрешителен режим за всички дейности, с 

изключение на текущ ремонт. За тези дейности се издава разрешение 

за строеж, а процесът приключва с въвеждане в експлоатация. 

Когато става дума за централа на преференциален режим е важно да 

се гарантира, че допълнителни инвестиционни дейности като основен 

ремонт и реконструкция няма да се използват от инвеститорите като 

повод за промяна на основни параметри на преференциалния режим 

на централата - преференциалната цена и нетното специфично 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

производство, които трябва да останат такива, каквито са били при 

въвеждането на централата в експлоатация. 

Законът за енергията от възобновяемите източници предвижда 

(чл.31), че преференциалната цена на обект за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни източници се определя към 

датата на въвеждане в експлоатация. Като се вземе под внимание, че 

в рамките на експлотационния живот на един обект може да има 

повече от едно въвеждане в експлоатация, настоящото изменение 

внася яснота относно момента, от който насетне е приложим 

съответния преференциален режим, като по този начин се гарантира 

правна сигурност, както на енергийната система, така и на 

инвеститорите чрез възпрепятстване на възможността от 

разнопосочно тълкуване. 

Сдружение 

„Хидроенергия – 

асоциация на 

стратегическите 

инвеститори в 

производството на 

електроенергия от 

водноелектрически 

централи в 

България“ 

Предложение за изменение на чл. 31 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, придружен с мотиви. 

1. В алинея 1 на чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници се създава ново изречение второ, със следния текст: 

„Основни ремонти, текущи ремонти и реконструкции, извършени в 

енергиен обект за производство на електрическа енергия по тази 

алинея, изискващи въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона 

за устройство на територията, не водят до изменение на приложимата 

преференциална цена, първоначалното определеното нетно 

специфично производство и срока за изкупуване на електрическата 

енергия." 

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм., бр. 

109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2015 г., 

в сила от 06.03.2015 г.; изм., бр 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 

г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) 

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от 

обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по 

определената от КЕВР преференциална цена, действаща към датата 

на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на 

територията на енергийния обект за производство на електрическа 

енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за 

извършено монтиране на инсталация за производство на 

Не се приема Настоящият законопроект не 

разглежда разпоредбите на Глава 

четвърта, Раздел III „Изкупуване, 

пренос и разпределение на 

електрическа енергия“ от ЗЕВИ, в 

т.ч. и чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ.  
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие 

по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. 

Основни ремонти, текущи ремонти и реконструкции, извършени в 

енергиен обект за производство на електрическа енергия по тази 

алинея, изискващи въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона 

за устройство на територията, не водят до изменение на приложимата 

преференциална цена, първоначалното определеното нетно 

специфично производство и срока за изкупуване на електрическата 

енергия. 

 

Мотиви: В Р България съществуват много централи на 

преференциален режим, които са въведени в експлоатация преди 

повече от 20 години и чийто експлоатационен живот е към своя край, 

освен ако не бъдат извършени съответните рехабилитационни 

дейности. На следващо място всеки инвеститор в сферата на 

енергетиката е длъжен да поддържа в добро и безопасно 

експлоатационно състояние съоръженията си, което изисква да се 

извършват дейности, които се квалифицират като текущ ремонт, 

основен ремонт или реконструкция съгласно Закона за устройство на 

територията. 

ЗУТ предвижда разрешителен режим за всички дейности, с 

изключение на текущ ремонт. За тези дейности се издава разрешение 

за строеж, а процесът приключва с въвеждане в експлоатация. 

Законът за енергията от възобновяемите източници предвижда 

(чл.31), че преференциалната цена на обект за производство на 

енергия от възобиовяеми енергийни източници се определя към 

датата на въвеждане в експлоатация. Като се вземе под внимание, че 

в рамките на експлоатационния живот на един обект може да има 

повече от едно въвеждане в експлоатация, настоящото изменение 

внася яснота относно момента, към който е приложим съответния 

преференциален режим, като по този начин се гарантира правна 

сигурност чрез възпрепятстване на възможността от разнопосочно 

тълкуване. 

 

„ЕВН България“ ЕАД Във връзка с публикуван на 20.11.2017 г. за обществено обсъждане 

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 

Приема се по 

принцип 

Отразено в законопроекта чрез 

допълване на § 22. 



15 

АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

възобновяеми източници (ЗИДЗЕВИ), чрез който се правят изменения 

в Закона за енергетиката (ЗЕ), представяме на Вашето внимание 

становище на „ЕВН България" ЕАД. 

Със ЗИДЗЕВИ се предлагат промени в чл. 35, ал. б и 7 от ЗЕ във 

връзка с незаплащане от крайните клиенти на компонентата за 

разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за 

изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия от 

възобновяеми източници (компонентата „зелена енергия"), която е 

включена в цената за задължения към обществото, за количествата 

електрическа енергия, която е произведена в други държави - членки 

на Европейския съюз и за която издадените от компетентните органи 

на тези държави гаранции за произход са признати в Република 

България. 

Бихме желали да обърнем внимание на следните констатации за 

предложените промени и възникналите отворени въпроси:  

Няма яснота как и от кого ще се прилага новата ал. 7 на чл. 35. Тъй 

като търговците на електрическа енергия са страната, която 

начислява към крайните клиенти тази компонента, считаме че трябва 

да има детайлно разписана разпоредба за техните задължения и как 

следва да се изпълняват. От публикувания текст не може да се 

направи извод с кои други засегнати страни във връзка с цената за 

задължения към обществото е необходимо търговците да 

осъществяват комуникация - „Електроенергиен системен оператор" 

ЕАД (ЕСО ЕАД), „Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК ЕАД) 

или операторите на електроразпределителни мрежи (ОРМ). За 

случаите на продажба от търговец на електрическа енергия на едро 

на друг търговец е необходимо да се определи механизмът на 

фактуриране. 

Отбелязваме, че в случаите на внесена електрическа енергия, 

закупена от енергийна борса извън страната, няма възможност да се 

приложи чл 35, ал. 7, тъй като търговците нямат информация дали са 

закупили енергия, произведена от възобновяеми източници. Същото 

се отнася и за количества електрическа енергия от ВИ, продадени от 

търговец на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 

Търговецът закупил енергия на БНЕБ няма информация дали включва 

количествата внесени в страната и произведени от ВИ, т.е. 

 

По отношение признаването на 

гаранциите за произход на 

производители от ВИ от др. държави-

членки: 

Условията и редът за издаване, 

прехвърляне и отмяна, както и 

условията и редът признаване са 

определени в наредбата по чл. 35 на 

ЗЕВИ. След приемането на настоящия 

законопроект ще бъдат извършени 

промени в наредбата по чл. 35 на 

ЗЕВИ.    

 

С разпоредбите на § 21 и § 22 от 

законопроекта се цели изпълнение на 

Решение на Европейската комисия № 

С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. по 

процедура Държавна помощ COMP/SA. 

44840 (2016/NN) - България – 

Подпомагане на производството на 

енергия от възобновяеми източници. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

количества, за които не се дължи надбавка за „зелена енергия". 

Не става ясно от посочената разпоредба кой, как и кога ще следи, 

дали издадените гаранции за произход на производителите от ВИ в 

други държави-членки, са признати в Република България. Към 

момента в регистрите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

няма налична информация за такива гаранции (АУЕР или Агенцията). 

Не е ясно за целите на освобождаване от плащане на надбавка за 

„зелена енергия" гаранциите за произход, издадени от компетентните 

органи на държави-членки на Европейския съюз, трябва ли да се 

представят пред АУЕР и от кого. Съдейки по разпоредбите на чл. 21 

от Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за 

издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за 

произход на енергията от възобновяеми източници, търговците, 

внесли такава енергия в страната, следва да подадат в Агенцията 

заявление за това. Логичен е въпросът, какво ще стане с гаранции за 

произход, които са използвани пред АУЕР или друг орган за 

доказване произхода на внесената енергия. В ал. 4 на чл. 34 от ЗЕВИ 

е посочено, че гаранцията за произход се отменя, след като бъде 

използвана, т.е. няма да е възможно да се използва за нейното 

основно предназначение - доказване от доставчика на енергията от 

ВИ в енергийния му микс. Това може да се разглежда като нарушение 

на Директива 2009/28, в съображение 52 на която е записано, че 

„Гаранциите за произход, издадени за целите на настоящата 

директива, служат единствено като доказателство пред крайния 

потребител, че определен дял или количество енергия е произведено 

от възобновяеми източници". 

Обръщаме внимание, че за пореден път се усложнява схемата за 

заплащане на цената за задължения към обществото, след като вече 

с Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за 

енергията от възобновяеми източници, се правят отстъпки от нея. Във 

връзка с влезлите в сила Правила за търговия с електрическа 

енергия и регламентираните случаи за подаване на справки от ЕСО 

ЕАД и ОРМ към НЕК ЕАД за изчисляване на цената за задълженията 

към обществото, отново обръщаме внимание, че за търговците, които 

я начисляват към крайните клиенти, няма яснота за комуникацията с 

горепосочените страни. 
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АДРЕСАНТ Предложение 

Приема/не 

приема 

предложе-

нието 

Мотиви 

Констатираме риск от увеличаване на цената за задължение към 

обществото, тъй като неправомерно събраните близо 1 500 000 лв. 

ще бъдат преведени от НЕК ЕАД към ЕСО ЕАД за изграждане на 

междусистемна връзка, а за периода от 2011 до момента при 

изчисляване на цената за задължения към обществото недължимостта 

на тази сума не е съобразена и ще следва да се направи 

преизчисляване на необходимите приходи на НЕК ЕАД. Считаме, че 

трябва да се посочи точен период, в който ще се възстановява тази 

сума към НЕК ЕАД, за да не се стига до рязко повишаване на цената 

към крайните клиенти. 

 

 

 

 

 


