
Указания за попълване на декларацията 

по § 8, ал. 7 и ал. 8 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

 

1. В клетка „Основание“ от падащото меню се избира задълженото лице на какво 

основание подава декларацията. 

2. Срещу клетка „наименование на задълженото лице“ се попълва наименованието 

на дружеството. 

3. Срещу клетка „ЕИК/ЕГН/Булстат или служебен номер от НАП - се попълва 

номера от съответния регистър. 

4. Срещу клетка „наименование на енергийния обект“ производителите от 

възобновяеми източници попълват- наименование на енергийния обект съгласно 

информацията в АУЕР/договора за компенсиране с премия. За всеки енергиен 

обект производителят на електрическа енергия подава отделна декларация. 

5. Срещу клетка „вид на обект съгласно енергийния източник“ се попълва ФЕЦ, 

ВтЕЦ, БиоЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ и други 

6. Срещу клетка „ИТН на енергийния обект“ се попълва уникалния номер на 

измервателната точка, който идентифицира обекта. 

7. Срещу клетка „договор за компенсиране с премия“ – се попълва номер и дата на 

сключване на действащия договор за компенсиране с премия. 

8. Срещу клетка „отчетен период“ от падащото меню се попълва конкретния период, 

за който се подава декларацията. 

9. Срещу клетки „месечна декларация до 15-то число“ и „корекция“ се отбелязва със 

знак „Х“ какъв е вида на декларацията. 

10. Клетка с опции „Приложима прогнозна пазарна цена определена от КЕВР в 

лв./MWh“/ „Приложима преференциална цена определена от КЕВР в лв./MWh“ 

или „Определена от МС стойност за съответния тип производител на основание § 

8, ал. 2 от ПЗР на ЗПР на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗК за 2022 г.  

в лв./MWh“/ „Полето не се попълва“ се променя автоматично при избиране на 

основание за подаване на декларацията. В клетката срещу нея производителите 

на електрическа енергия декларират съответната стойност в лв/MWh определена 

с решение на МС/действаща прогнозна пазарна цена за съответния производител/ 

приложима преференциална цена. 

11. Производителите на електрическа енергия и общественият доставчик декларират 

всички сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени. 

12. В колона „Вид счетоводен документ“ се посочва фактура, дебитно или кредитно 

известие. Номерът на счетоводния документ се попълва само в цифри. 

13. На ред „Продажби на електрическа енергия по свободно договорени цени на 

организиран борсов пазар на сегмент „ В рамките на деня“ се декларира 

информация за всички издадени счетоводни документи на отделен ред. В колона 

количество – се попълва количеството електрическа енергия, по сделките 

сключени за всеки час/ за 15 минутен интервал, за които се дължи вноска, т.е. при 

които е налице положителна разлика при прилагане на определената от МС 



стойност, съответно приложимата прогнозна пазарна цена или преференциална 

такава. В колоната стойност на сделката с електрическа енергия на всеки ред се 

декларира не общата стойност на описаната фактура, а само сборът от 

стойностите на сделките без ДДС, обективирани в нея, за които се дължи вноска. 

 

14. На ред „Продажби на електрическа енергия по свободно договорени цени на 

организиран борсов пазар на сегмент „ Ден напред “ се декларира информация за 

всички издадени счетоводни документи на отделен ред. В колона количество – се 

попълва количеството електрическа енергия, по сделките сключени за всеки час, 

за които се дължи вноска, т.е. при които е налице положителна разлика при 

прилагане на определената от МС стойност, съответно приложимата прогнозна 

пазарна цена или преференциална такава. В колоната стойност на сделката с 

електрическа енергия на всеки ред се декларира не общата стойност на описаната 

фактура, а само сборът от стойностите на сделките без ДДС, обективирани в нея, 

за които се дължи вноска. 

15. На ред „Продажби на балансираща енергия на независимия преносен оператор“ 

се декларира информация за сделки сключени между задълженото лице и 

електроенергийния системен оператор за балансираща енергия, необходима за 

нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД. 

 

16. На редове „Продажба на електрическа енергия – излишък“ и „Покупка на 

електрическа енергия – недостиг“ се декларира информация за сделки между 

производителя на електрическа енергия и координатора на балансиращата група. 

 

17. На ред „Покупна цена за количество продадена електрическа енергия на ОД“, в 

колона „количество електрическа енергия“ общественият доставчик декларира 

общо количество електрическа енергия закупено през отчетния месец. В колона 

„стойност на сделката с електрическа енергия“ декларира сбора от стойностите 

на всички сделки за покупка на декларираните количества без ДДС. 

 

18. На ред „Приходи на търговец, от продажби на електрическа енергия на крайни 

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

енергетиката“ търговците на електрическа енергия декларират общите си 

количества електрическа енергия продадени за отчетния период и сбора от 

стойностите на сделките без ДДС. 

 

19. На ред „Приходи на търговец, от продажби на електрическа енергия на едро по 

смисъла на § 1, т. 27в от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката“ 

търговците на електрическа енергия декларират общите си количества 

електрическа енергия продадени за отчетния период и сбора от стойностите на 

сделките без ДДС. 

20. На ред „Всички разходи на търговеца, свързани с покупката и продажбата на 

количествата електрическа енергия за съответния период“ търговците на общите 

количества електрическа енергия декларирани по предходните два реда и 

стойността на всички разходи за тяхната покупка и продажба.  

21. На ред „Измерено количество електрическа енергия за отчетния месец“ 

производителите декларират данните от средствата за търговско измерване. 



22. На редове „Корекция за изминал месец – доплащане“ и „Корекция за изминал 

месец - прихващане на надвнесена сума“ се декларират счетоводни документи, 

които водят до корекция в декларирани и/или платени вноски. 

 

*попълват се само клетки в зелен цвят 

* при деклариране на данни от сделки сключени на сегменти „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“ на организиран борсов пазар, за които се дължат вноски, към декларацията се 

прилага справка за всички сделки, за които е издаден декларирания счетоводен 

документ, съдържаща № и дата на счетоводния документ, количество електрическа 

енергия (за съответния интервал – за всеки час/ за всеки 15 минути), цена в лв. /MWh, 

стойност на сделката в лева без ДДС. 

*при добавяне на нов ред в декларацията, в него се копират последните попълнени данни 

от предходния. Не е допустимо триене на добавен ред, поради което, в случай че в този 

ред не се декларират данни за нова сделка, следва да бъдат изтрити копираните последно 

попълнени данни, за да не бъдат взети предвид от образеца при изчисляване на 

дължимата вноска. 


