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567.41 384.50 356.36

260.77 193.55 183.21

191.13 145.31 137.68

143.35 106.14** 100.41**

Таблица 1 Цени на изкупуване за ФтЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт

Цена на изкупуване за централи 
изградени без подпомагане по 
национални и европейски схеми 
(лв./ МВтч) (по чл. 31, ал.1 от 
ЗЕВИ)

Цена на изкупуване за централи 
изградени с подпомагане по 
национални и европейски схеми в 
размер над 60% и до 70% от 
стойността на инвестицията (лв./ 
МВтч) (по чл. 31, ал.8 от ЗЕВИ) *

Цена на изкупуване за централи 
изградени с подпомагане по 
национални и европейски схеми в 
размер над 70% и до 80% от 
стойността на инвестицията (лв./ 
МВтч) (по чл. 31, ал.8 от ЗЕВИ) *

Решение на ДКЕВР № Ц-010 от от 
07.11.2011г. (преди влизане в сила на 
ЗЕВИ)

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 
20.06.2011г. (след влизане в сила на 
ЗЕВИ)

Решение на ДКЕВР № Ц - 36 от 
07.11.2011г. 

Решение на ДКЕВР № Ц-019
от 28.06.2012 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-20
от 28.06.2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц - 14 от 
01.07.2014 г.

Чл. 31. (1) Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с 
обща инсталирана мощност, по-малка от 4 MW 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

Чл. 31. (8) В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от обществения 
доставчик или съответния краен снабдител по групи цени, определени от КЕВР, при условията и по реда на съответната 
наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.

* Забележка: Цените по чл. 31., ал. 8 се прилагат за обекти подали заявление за подпомагане след влизане в сила на ЗЕВИ

** Забележка: Цени на изкпупуване към които реферира пара.18 ПЗРЗИДЗЕ - пара.18 реферира към последното решение на КЕВР, а не към 
съответното решение на КЕВР действащо към датата на въвеждане в експлоатация на съответния обект



567.41

356.36

100.41

Таблица 2 - Пример за неравнопоставеност: 

Приложимо решение на ДКЕВР Изкупна цена Извод

ФтЕЦ с мощност 100 кВт въведен в 
експлоатация на 01.03.2012г.

Решение на ДКЕВР № Ц - 36 от 
07.11.2011г. 

Нарушен е основният принцип при 
пределянве на изкупната цена - 
цената следва да се определя 

спрямо действащото към момента 
на въвеждане в експлоатация 
решение на ДКЕВР. Съгласно 

пара.18, се прилага последното 
решение на КЕВР, с което се 

определят цени за обекти 
въведени в експлоатация след 

01.07.2014г. 

ФтЕЦ с мощност 100 кВт въведен в 
експлоатация на 01.03.2012г. с 
подадено заявление за 
подпомагане към ДФЗ след 
влизане в сила на ЗЕВИ

Решение на ДКЕВР № Ц - 36 от 
07.11.2011г. 

ФтЕЦ с мощност 100 кВт въведен в 
експлоатация на 01.03.2012г. с 
подадено заявление за 
подпомагане към ДФЗ преди 
влизане в сила на ЗЕВИ, 
съгласно пара.18 ПЗРЗИДЗЕ

Решение на ДКЕВР № Ц - 14 от 
01.07.2014 г.
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