
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-16-

04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за 

енергия от възобновяеми източници,съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 

от Закона за нормативните актове 

 

1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения и целите, 

които се поставят с тях: 

С оглед прецизиране на някои текстове, извършени законодателни промени и 

Решение С(2020) 8129 final на Европейската комисия, Министерството на 

енергетиката разработи проектна Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за 

енергия от възобновяеми източници (НИД на Наредбата). 

Предложенитеизмененияи допълнения целят: 

  Привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 

г.и със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в 

ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.; 

 Привеждането ѝ в съответствие с Решение № 338 на Министерски съвет от 

23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест 

върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на 

някои официални удостоверителни документи на хартиен носител; 

 Прецизиране на част от текстовете, във връзка с по-ефективното ѝ 

прилагане; 

 Удължаване на срока на действие на Наредбата до 31 декември 2021 г. в 

съответствие със Съобщение на Комисията относно удължаването на срока на 

действие и изменението на Насоките за регионалната помощ за периода 2014—

2020 г., Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в 

рисково финансиране, Насоките относно държавната помощ за опазване на околната 

среда и за енергетика за периода 2014—2020 г., Насоките за държавна помощ за 

оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено 

положение, Съобщението относно критериите за анализа на съвместимостта с 

вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни 

проекти от общoевропейски интерес, Съобщението на Комисията — Рамка за 

държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации и Съобщението на 

Комисията до държавите-членки относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на 

краткосрочни експортни кредити (2020/C 224/02) (Съобщение на Комисията) и 

Решение  С(2020) 8129 final на Европейската комисия. 

Съгласно приети изменения и допълнения на ЗЕ от 08.05.2018 г. и от 

21.05.2019 г., разходите за подкрепа на производството на електрическа енергия от 

възобновяеми източници (ВИ) не произтичат единствено от задълженията за 

изкупуване на тази енергия по преференциални цени. Приетите промени в ЗЕ 

регламентират този начин на подкрепа да се прилага за произведената електрическа 

енергия от ВИ от централи с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW, а 



произведената електрическа енергия от ВИ от централи с обща инсталирана 

електрическа мощност от 1 MW и над 1 MW  се продава на свободния пазар, като 

подкрепата за това производство се осъществява чрез предоставяне на  премии за 

количествата продадена по този начин електрическа енергия. 

Въведена е необходимата регламентация във връзка със служебното 

установяване на обстоятелствата по отношение на задълженията на предприятията 

към държавата и изпълнение на задълженията по Закона за енергийната 

ефективност, в съответствие с Решение № 338 на Министерски съвет от 

23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест 

върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на 

някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. 

В процеса по прилагане на Наредбата е установена необходимост от 

прецизиране на  текстове от Наредбата, като в тази връзка са и част от 

предложените промени. 

Със Съобщението на Комисията се удължава срокът на действие на Насоките 

относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за 

периода 2014—2020 г. (Насоките) до края на 2021 г. Наредбата е приета на 

основание тези Насоки. В тази връзка и с цел привеждане на Наредбата в 

съответствие с Насоките, нейният срок на действие се удължава до 31 декември 

2021 г.  

С Решение  С(2020) 8129 final от 19.11.2020 г. по дело SA.59027 (2020/N), 

Европейската комисия одобри удължаване на срока на действие на схема SA.45861 

(2016/N)от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. 

Настоящите изменения и допълнения имат за цел да приведат Наредбата в 

съответствие с изискванията, заложени в Съобщението на Комисията в следствие от 

избухване на епидемията от COVID-19, а именно: методът на изчисляване на 

брутната добавена стойност (БДС) и на интензивността на електрическата енергия 

на предприятието по приложение № 3 от Наредбата. Относно изчисляването на БДС 

и на интензивността на електрическата енергия, Съобщението на Комисията изменя 

Насоките, като позволява на държавите членки да използват средноаритметичната 

стойност от 2 години избрани от последните 3 години, за които има налични данни 

за БДС, а не за последните 3 години, както досега. В тази връзка, с измененията се 

предвижда средноаритметичната стойност на годишното потребление на 

електрическа енергия по т. 3, буква „а“ от Приложение № 3 от Наредбатада се 

изчислява за 2018 г. и 2019 г. и среднопретеглената годишна цена на 

електрическата енергия за базов товар по т. 3, буква „б" от Приложение № 3 да бъде 

определената от оператора на борсовия пазар на електрическа енергия за 2019 г. 

Също така, с оглед на това, че периодът на предоставяне на помощ започва от 

1 януари 2021 г., необходимите финансови документи за отчетната 2020 г. на 

предприятията няма да бъдат налични, с измененията се предвижда допустимостта 

на предприятията по Наредбата да бъде проверявана съгласно приложенията към 

заявлението за издаване на заповед за предоставяне на помощ за периода от 1 юли 

2020 г. до 31 декември 2020 г. Това ще облекчи административната тежест за 

предприятията, като вече представените документи ще бъдат служебно проверявани 

от администратора на помощта. 



Във връзка с § 19 от НИД на Наредбата, свързан с разширяване на обхвата на 

Приложение № 2 към Наредбата, с решение COMP.B.3 LV/AC/cl*2020/146611 по дело 

SA.52656 (2019/PN) – Подкрепа за енергоемките потребители под формата на 

намаления на допълнителната такса, ЕК одобри предложеното разширяване на 

обхвата. 

2. Необходими финансови средства: 

Финансовите средства, необходими за прилагане на предложената промяна, 

свързана с разширяване на обхвата на Приложение № 2 към Наредбата са в размер 

на 612 000 000 лева, като за всеки период, в рамките на периода на действие на 

схемата, необходимите финансови средства са в размер на 122 400 000 лева. 

Финансовите средства, необходими за прилагане на предложената промяна, 

свързана с удължаване срока на схемата от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. 

са в размер на 28 000 000 лв. Така общия размер на финансовите средства за целия 

период на действие на схемата(от 1 август 2015 г. до 31 декември 2021 г.) възлизат 

на 538 000 000 лв.  

3. Очаквани резултати от прилагането на предложените промени: 

Очакваните резултати от прилагането на предложените промениса следните: 

 привеждане на подзаконовият нормативен акт в съответствие със Закона за 

енергетиката; 

 намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса; 

 по-ефективно прилагане на наредбата. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Тъй като предложената подзаконова регламентация не е свързана с правото 

на Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от 

Закона за нормативните актове. 

  


