
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

ПРОЕКТ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  . . . .  

от ................... 2022 г. 

 

 

 

За мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 

година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В И :  

 
 

Чл. 1. Постановлението урежда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 

2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с 

високите цени на енергията (ОВ, L 261I/1 от 7 октомври 2022 г.), наричан по-нататък 

Регламент (ЕС) 2022/1854. 

Чл. 2. (1) Производителите на електрическа енергия със съоръжения за 

производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 МW, чиито 

пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от 

източници по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2022/1854 внасят във Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ целеви вноски, представляващи положителната 

разликата между начислените пазарни приходи без данък върху добавената стойност 

и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за 

съответния тип производител, посочени в приложението, с период на доставка от 1 

декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща 

енергия. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка.  

(2) Производителите със съоръжения за производство на електрическа енергия 

с инсталирана мощност над 1 МW с договор за компенсиране с премии, в сила към 8 

октомври 2022 г., чиито пазарни приходи са получени от продажбата на 

електроенергия, произведена от източници по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2022/1854, 

внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от 

начислените пазарни приходи от всяка сделка без данък върху добавената стойност, 

сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 

30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на 

целевата вноска от всяка сделка се изчислява като: 

1. положителната разлика между начислените пазарни приходи по свободно 

договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху 

добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на 

прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, с което е определена действащата премия за съответния производител, 

за производители, за които размерът на тази премия е различен от 0,00 лв./MWh без 

данък върху добавената стойност и  

2. 90 на сто от положителната разлика между начислените пазарни приходи по 

свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без 

данък върху добавената стойност и определеният таван на приходите, изчислен при 
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прилагане на определената с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране 

преференциална цена съгласно договора за компенсиране с премии, за 

производители, за които определеният размер на действащата премия е 0,00 лв./MWh 

без данък върху добавената стойност. 

(3) Общественият доставчик внася във Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ целеви вноски от всяка сделка, сключена по свободно договорени цени с 

период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на 

сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се 

изчислява като положителна разлика между начислените пазарни приходи без данък 

върху добавената стойност и покупната цена за количество продадена електрическа 

енергия, увеличена с 18 на сто. 

(4) Търговците на електрическа енергия внасят във Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ целеви вноски за сключените по свободно договорени 

цени сделки за периода от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. Размерът на целевата 

вноска се изчислява като положителна разлика между начислените приходи без данък 

върху добавената стойност и всички разходи, свързани с покупката и продажбата на 

количествата електрическа енергия, увеличени с 10 на сто за сключени сделки с 

клиенти на едро по смисъла на § 1, т. 27в от допълнителните разпоредби на Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и 15 на сто за сключени сделки с крайни клиенти по смисъла на 

§ 1, т. 27г от допълнителните разпоредби на ЗЕ, за периода от 1 декември 2022 г. до 

30 юни 2023 г. 

(5) Целевите вноски по ал. 1 - 4 се дължат за сделки с място на изпълнение на 

територията на страната, вътреобщностни доставки и износ.  

(6) Производителите на електрическа енергия по ал. 1 и 2 и Общественият 

доставчик по ал. 3 до 15-то число на месеца: 

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по 

образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си пазарни приходи от 

продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите 

целеви вноски по ал. 1 - 3 за предходния месец; 

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите 

вноски по ал. 1 - 3 за предходния месец. 

(7) Търговците на електрическа енергия по ал. 4 до 15 юли 2023 г.: 

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по 

образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си приходи от продадена 

електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви 

вноски по ал. 4 за периода от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. ; 

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите 

вноски по ал. 4 за периода по т.1. 

(8) Целевите вноски по ал. 1 - 4 се признават за текущи разходи за дейността 

за целите на данъчното облагане на производителите, търговците на електрическа 

енергия и обществения доставчик. 

(9) Целевите вноски по ал. 1 - 4 не са свързани с наложени задължения към 

обществото и не могат да бъдат предявени за компенсиране по смисъла на чл. 35 от 

ЗЕ. 

Чл. 3. Целевите вноски по чл. 2, ал. 1 - 4 и целево предоставени средства по 

чл. 36д, т. 8 от ЗЕ се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

по приети от Министерския съвет програми, разработени при спазване на 

разпоредбите на чл. 10 и чл. 17 на Регламент (ЕС) 2022/1854. 

Чл. 4. За невнесените в срок целеви вноски чл. 2, ал. 1 - 4 се дължат лихви 

съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Чл. 5. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ може да прихваща 

вземанията си за вноски по чл. 2, ал. 1 - 4 срещу задължението си за заплащане на 
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премия по чл. 36и от ЗЕ въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от 

председателя на фонда.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. По смисъла на постановлението „пазарни приходи“ са тези по смисъла на 

член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/1854. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2022 г. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

(ГЪЛЪБ ДОНЕВ)  

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

 

 

(КРАСИМИР БОЖАНОВ) 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА: 

        (ТАТЯНА СЕКУЛОВА) 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО- 

НОРМАТИВНА  ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА  

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА: 

        (МИРОСЛАВА ХРИСТОВА) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.apis.bg/p.php?i=9544&b=0#p44126314
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                                  Приложение към чл. 2, ал. 1 
 
 

Таван на приходите по типове производители за определяне размер на 

целева вноска 

Тип производител Таван на 
приходите 

лв./MWh 

Производител на електрическа енергия от атомна 

електрическа централа 

180.00 

Производител на електрическа енергия от кондензационна 

електрическа централа на лигнитни въглища 

350.00 + Цена 

на емисионни 
квоти лв./тон 

*1.32 

(средномесечна 
цена) 

Производител на електрическа енергия от ВИ без договор за 
компенсиране с премии 

350.00 
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Съгласували: ........................... ............................. Любомира Ганчева, началник на кабинета 
   подпис   дата 
 
 
  ........................... ............................. Николай Налбантов, директор на  
   подпис   дата    дирекция ЕСПУЕР 
 
 
  ........................... ............................. Иван Маринов, директор на дирекция СЕУКС 
   подпис   дата     
 
 
  ........................... ............................. Мирослава Христова, директор на 
   подпис   дата    дирекция ПНАОЧР 
 
 
Изготвил: ........................... ............................. Гергана Пенева, началник на отдел ПОКД 
   подпис   дата     

 

 
 
 


