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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

  

 

 за изменение и допълнение на Закона за  
енергията от възобновяеми източници  

(обн. в ДВ, бр. 29/2012 г.) 
 
 § 1. В § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за  
енергията от възобновяеми източници се създава нова алинея 3 със 
следния текст: 

„§ 17 (3) Енергийни обекти, с изключение на водноелектрически 
централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, изграждането на които 
е започнало, но не са въведени в експлоатация към датата на влизане в 
сила на този закон, следва да бъдат въведени в експлоатация в 
шестмесечен срок след тази дата. В тези случаи отношенията във връзка с 
изкупуването на електрическата енергия, произведена от такива обекти, 
които бъдат въведени в експлоатация в шестмесечния период, се уреждат в 
съответствие с разпоредбите, действали до влизането в сила на този закон. 
По същият начин се уреждат отношенията във връзка с изкупуването на 
електрическа енергия, произведена от такива обекти, които са въведени в 
експлоатация в периода между обнародването на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. В ДВ, 
бр. 29/2012 г.) и влизането в сила на тази поправка. 

 
 

Преходни и заключителни разпоредби 
 § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник”. 
 

 
 

 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 

……………………… 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на 
Народното събрание. 
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МОТИВИ 

 
 
 Основно задължение на държавата е насърчава, подпомага и 
защитава стопанската дейност и извършените във връзка с нея инвестиции. 
 В изпълнение на това си задължение държавата следва да приеме 
такива правила, които да защитават инвестициите по начин, който да 
осигури реалната им защита и при нормативно изменение на условията, 
при които тези инвестиции са били планирани и започнати. Всяко 
нормативно решение, което рестриктивно и внезапно променя тези 
условия, без да уреди защитата на инвестициите, заварени от промяната, 
безспорно води до увреждането на тези инвестиции и то до степен тяхната 
пълна загуба. 
 Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от 
възобновяеми източници (обн. в ДВ, бр. 29/2012 г.) измени нормативната 
база, при която са планирани и започнати инвестиции в енергийни обекти, 
произвеждащи енергия от възобновяеми източници. Голяма част от тези 
инвестиции за започнати в съответствие с правилата, установени в 
първоначалната редакция на чл. 31 от закона - изкупуване на 
произведената енергия по преференциална цена, действаща към датата на 
съставяне на констативен акт за завършване изграждането на енергийния 
обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(Образец 15). Към датата на влизане в сила на Закона за енергията от 
възобновяеми източници (обн. в ДВ, бр. 29/2012 г.) много такива 
инвестиции са извършени до степен изграждане на съответния енергиен 
обект до това състояние и в процедура на въвеждане в експлоатация, която 
не е завършена. Законът не е отчел тези заварени положения, поради което 
е поставил такива инвестиции в положение на загуба, тъй като е въвел 
съвсем ново условие за определяне на цената по договорите за изкупуване 
на електрическа енергия от възобновяеми източници на такива обекти - 
датата на въвеждането в експлоатация на енергийния обект, т.е. датата на 
издаване на разрешение за ползване на обекта от Дирекцията за 
национален строителен контрол. Като не предвиди срок за привеждането 
на тези инвестиции в съответствие с новите условия, законът наложи  
рестрикция дори върху инвестициите, енергийните обекти на които ще 
бъдат или са въведени в експлоатация на следващия ден след влизането на 
закона в сила.  
 Това безспорно не представлява нормативна защита на тези 
инвестиции, тъй като при новите условия ги поставя в положение те да 
бъдат завършени при по-ниски цени, определени от държавата, които не са 
били предвидени или предвидими към датата на започването и на 
планираното завършване на съответната инвестиция. Загубите за такива 
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инвестиции са преки и особено големи в случаите, при които за 
изграждането на обектите са ползвани банкови кредити. 
 Тази нормативна, икономическа и социална несправедливост следва 
да бъде премахната, като бъде определен адаптивен срок, в който 
инвестициите, енергийните обекти на които са изградени съгласно чл. 176, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията да завършат въвеждането си в 
експлоатация съгласно новите условия, като в тези случаи изкупуването на 
енергията, произведена от тези обекти да се осъществи при условията, 
действували към  момента на изграждането им съгласно чл. 176, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията. 
 Такава промяна на закона следва да влезе в сила от обнародването в 
Държавен вестник, за да е в унисон с влизането в сила на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми 
източници (обн. в ДВ, бр. 29/2012 г.). 
 

 
Вносители: 


