
      Проект! 

 

РЕШЕНИЕ: 

за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени  

на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г. 

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1  от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като отчита подписаните 

дългосрочни договори за задължително изкупуване на преференциални цени на електрическа 

енергия от високоефективни комбинирани производства; значителното надхвърляне на 

националната цел за дял на енергия от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно 

енергийно потребление, определена в Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници и действащото законодателство; надвишаването на максимално 

допустимия интензитет за предоставяне на държавна помощ  в съответствие със „СЪОБЩЕНИЕ 

НА КОМИСИЯТА, Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за 

енергетика за периода 2014-2020 г. (2014/C 200/01)“, издадени във връзка с  член 107, параграф 

3, буква в) на Договора за функционирането на Европейския съюз“; необходимостта от 

преустановяване на необоснованата намеса на вътрешно общностния пазар, в  правилата за 

конкуренция и на финансовото натоварване на обществения доставчик и на консуматорите от 

стопанския сектор и бита, 

43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШИ: 

1. Забранява задължителното изкупуване на електрическа енергия от енергийни обекти, 

които са въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.  

2. Забранява изкупуването на електрическа енергия по преференциални цени от енергийни 

обекти, които са въведени в експлоатация след 01.10.2015 г. 

3. Мораториумът има действие до 31.12.2020 г. 

4. Контролът по прилагането на решението се възлага на Министерския съвет. 

5. Решението влиза в сила от 01.10.2015 г. 

Решението е прието от 43-ото Народно събрание на ………… 2015 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

 

Председател на Народното събрание:  

Цецка Цачева 

  



МОТИВИ 

 

През последното десетилетие България пое редица ангажименти, свързани със 

задължителното изкупуване на енергия и с изкупуването й на преференциални цени, 

надвишаващи в пъти пазарните. Това създава напрежение в енергийната ни система и води до 

финансови затруднения на НЕК. 

Експлоатацията на мощности със задължително и преференциално изкупуване на ел. 

енергия оказва пряк финансов натиск върху намаляването на произведената енергия от други 

ефективно работещи енергийни мощности и свързаните с тях суровинни производства. 

Административното налагане на ограничения в натоварването на другите енергийни 

високоефективни мощности създаде и създава условия за дебалансиране на енергийната 

система. В резултат на тези регулаторни ограничения, в търсене на подобряване ефективността 

на енергийните мощности чрез увеличаване на тяхното натоварване, се пристъпи към износ на 

излишъка от енергия, но същевременно и износ на национален доход по линията на експорта на 

енергия на по-ниски цени от тази за вътрешния пазар.  

При наличието на излишък на енергия и свободни мощности, издаването на разрешителни 

за строителство и включване към системата на нови енергийни мощности, и задължителното 

изкупуване на произведената от тях енергия при това на преференциални цени, създава 

допълнителни деформации, блокира развитието на свободния пазар и драстично намалява 

ефективността на енергийната система. Задължителното изкупуване на енергия на 

преференциални цени в голяма степен блокира създаването на борса за електроенергия, което 

е задължително условие на ЕС спрямо България. 

Преференциалните цени за изкупуване на енергия директно се отразяват върху 

конкурентоспособността на българската икономика и особено на енергоинтензивните 

производства, които са гръбнак на българския износ и основание за просперитет на една 

експортоориентирана икономика. 

Не на последно място, въвеждането на преференции за отделни производители на енергия 

им даде възможност за множество некоректни и дори криминални спекулативни действия, 

нарушаващи пазарните принципи и влошаващи допълнително състоянието на икономиката, 

като цяло, и на енергийния сектор, в частност. 

С цел преустановяване и преодоляване на деформациите, и подобряване на балансите на 

българската енергийна система, необходимо е да се ограничат инвестициите със спекулативен 

характер, тъй като те нанасят сериозен удар върху българската икономика, вкл. върху пазара на 

труда и доходите. 

 


