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УСТОЙЧИВА СРЕДА  
И РЕГУЛАТОРНА РАМКА
Спешните мерки и решения не са 
добър сигнал към сектора. Иска-
ме незабавно да се изготви и поста-
ви на обществено обсъждане нова 
енергийна стратегия на страната до 
2050 г. и да се създаде практика на 
ежегодни публични отчети на пра-
вителствата за изпълнението на на-
белязаните цели. Новата енергийна 
стратегия да бъде изготвена на ба-
зата на независим анализ на енер-
гийния сектор в България. Ангажи-
ране на  международен консултант 

и/или приемане на препоръките от 
ЕК и Световната банка за реформи в 
сектора.  През последните няколко 
години бяха представени различни 
анализи. Настояваме за приемстве-
ност в енергийната политика и при-
емане на стриктен план за действие 
и реформи за стабилизиране на сек-
тора. Последователни и предвиди-
ми политики към сектор „Енергети-
ка“ ще стабилизират системата и ще 
намалят рисковете на средата, което 
е важно за цялостния инвестицио-
нен климат. Имиджът и доверието в 
регулатора и българската енергети-П
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ка трябва да се възстановят. Вярва-
ме, че силен регулатор и работещи 
институции са голяма част от реше-
нието на проблемите в сектор „Елек-
троенергетика“. Без адекватни дъл-
госрочни инвестиции в енергетика-
та, няма адекватни дългосрочни ин-
вестиции в индустрията. Прекратя-
ване на възможността КЕВР да из-
меня цялостната ценова рамка все-
ки месец. Искаме предвидими реше-
ния и дългосрочен ангажимент. На-
стояваме за нормален инвестицио-
нен живот за енергийните компа-
нии. Необходима е дългосрочна ви-
зия за сигурност на доставките - екс-
плоатация и развитие на мрежите за 
пренос и разпределение, както и за 
развитието на генерацията. Настоя-
ваме за възстановяване на работа-
та на Енергийния борд, създаден по 
време на служебния кабинет, който 
се доказа като ефективен механизъм 
за обмен на информация и идеи от 
всички заинтересувани страни.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
Решението на голяма част от дефе-
ктите на системата е пълна либера-
лизация и интеграция на пазарите 
на ток и газ в региона. Искаме кон-
куренция между производители и 
пазарни цени. Имаме свръх-капаци-
тет на инсталирани мощности, но 
най-често една цена в денонощие-
то, 365 дни в годината. Балансира-
щият пазар боксува. Въпреки наме-
сата на КЕВР през декември 2014 г. 
продължава безумието на високите 
цени на недостиг. Няма пазарен сиг-
нал към инвестициите в генерация. 

Това създава предпоставки за инвес-
тиционни балони с държавна гаран-
ция. Имаме примера на редица ев-
ропейски страни, където търговски-
те платформи дават референтна це-
на на електроенергия и на зелени 
сертификати.

КРЪСТОСАНО 
СУБСИДИРАНЕ И РАЗХОДИ 
КЪМ ОБЩЕСТВОТО
Кръстосаното субсидиране на цени 
унищожава индустриалното/стопан-
ското потребление на електроенер-
гия. Настояваме за:
▶ Спиране на провеждането на со-

циална политика през цените на 
електроенергията;

▶ Прекратяване на кръстосаното суб-
сидиране чрез скъпа електроенер-
гия от когенерации и евтино пар-
но.

▶ Спиране на кражбите на електрое-
нергия и съоръжения;

▶ КЕВР и Министерство на енерге-
тиката да направят оценка на раз-
личните категории потребители и 
да дефинират „български“ крите-
рии за енергийна бедност;

▶ Ревизия на механизма на прила-
гане на цена „задължения към об-
ществото" като се ползва запад-
ната практика за диференцирано 
прилагане (според цена пренос, 
потребление, общи разходи);

▶ Индустрията в България поема 
прекомерен разход за обществото 
и по тази причина губи от своя-
та конкурентоспособност на евро-
пейските и световни пазари.
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1.
ПРЕДВИДИМА ЦЕНОВА  
И НОРМАТИВНА СРЕДА
Диалог с бизнеса. Изработване на 
енергийна стратегия на страната до 
2050 г., широко подкрепена от всич-
ки политически сили и от бизнеса, 
която да осигури стабилна и пред-
видима рамка, необходима за пла-
ниране на работата на бизнеса и ин-
вестициите в страната. Да се напра-
ви задълбочен анализ на състоя-
нието на отрасъла, като се възло-

жи на експертен екип, пряко нает 
от правителството и се включи ана-
лиз на състоянието на българската 
енергетика и предложения за крат-
косрочни и средносрочни мерки за 
стабилизиране на отрасъла. На ба-
зата на получените резултати, да се 
извършат съответните действия за 
финансово стабилизиране на секто-
ра, реструктуриране на задължени-
ята, реструктуриране на държавната 
собственост в енергетиката.

Да се възстанови работата на Енер-
гийния борд, в който са представе-
ни всички заинтересовани страни 
или подобен експертен формат за 
обсъждане на проблемите в енер-КР
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гетиката и намиране на най-добри-
те решения за всички заинтересова-
ни страни. В състава на Енергийния 
борд да участват само сдружения, 
представляващи асоциирани инте-
реси. Енергийният борд да се пре-
върне в постоянно действащ съвет, 
център за открита обмяна на ин-
формация, за диалог между заин-
тересованите страни и за генерира-
не на консенсусни решения за раз-
витието на сектора. В рамките на 
енергийния борд да се предоста-
вя регулярно стандартизирана ин-
формация за основни параметри в 
енергийния сектор.

2.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ  
НА ПАЗАРА:
▶ Прозрачни търгове с ясни правила;
▶ Възможност за дългосрочни, ди-

ректни договори за доставка на 
електроенергия; 

▶ Развитие на организиран пазар за 
търговия с електроенергия в Бъл-
гария – платформа за търговия 
„ден напред“ и в рамките на де-
ня – „интрадей“; 

▶ Създаване на реален пазар на ба-
лансираща енергия чрез ефектив-
ни прозрачни търгове от ЕСО (за 
първичен, вторичен и третичен 
резерв) и публикуване на резул-
татите от тях, преминаване към 
еднотарифен модел и промени в 
ПТЕЕ при формиране на баланси-
ращи групи, с цел минимизиране 
на разходите.

▶ Активно участие на дружествата 
в БЕХ ЕАД в износа на електрое-
нергия от страната. БЕХ ЕАД губи 
милиони всяка година от прене-
брегване на потенциала за износ 
в съседните страни. 

▶ Освобождаване на енергия от 
страна на НЕК на прозрачни тър-
гове за свободен пазар срещу при-
ходите от цена „задължения от 
обществото".Идеята е, че цена „за-
дължения към обществото“ по-
крива разходите на НЕК за изку-
пуване на определено количе-
ство енергия от ВЕИ и може да 
бъде реализиран приход като та-
зи енергия се пакетира и продава 
по пазарни цени. Резултатът ще е 
по-голямо предлагане на енергия 
на свободния пазар.

▶ Засилване на експертизата и ак-
тивността на КЕВР при наблюде-
ние и оценка на предизвикател-
ствата при отваряне на пазара – 
липсват продукти, стандартизи-
рани профили. Има голям дисба-
ланс между цените на свободен и 
регулиран пазар – например АЕЦ 
Козлодуй продава на регулиран 
пазар няколко пъти по-евтино, 
под себестойност. Технологични-
те загуби също се продават на це-
ни под себестойност. Съществува 
пълно разминаване в структурата 
на крайните цени на регулиран и 
свободен пазар, което създава де-
фицити в енергетиката.

▶ Ясно разграничение между паза-
рите на едро и на дребно съгласно 
определенията в Третия енергиен 
пакет и Директива 2009/72/ ЕО. 

▶ Въвеждане на организиран па-
зар на електроенергия (електрое-
нергийна борса). Всички търгове 
на пазара на едро (с цел препро-
дажба в рамките на електроенер-
гийната система или извън нея) 
следва да се провеждат на цен-
трализирана платформа през бор-
сата. Всички производители след-
ва да предложат цялата си енер-
гия на централизираната търгов-
ска платформа, с изключение на 
количествата, предназначени за 
пазара на дребно.

▶ Конкуренция между производите-
лите. Вярваме, че либерализаци-
ята има смисъл само, ако се съз-
дадат условия за реална конку-
ренция между производители на 
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електроенергия. Неконкурентни-
те цени ще унищожат цели секто-
ри на българската икономика. 

3.
НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 
ИЗКУПУВАНЕ
▶ Обемът на задължителното из-

купуване е висок - 14 TWh за 

 последния период при общ обем 
на регулирания пазар 20 TWh, и 
вероятно скоро ще се изравни с 
обема на регулирания пазар (по-
ради намаляване на регулирания 
пазар и увеличаване на свобод-
ния).

▶ Предоговаряне на условията по 
действащите дългосрочни дого-
вори за изкупуване на енергия и 
разполагаемост.

Първоначално усилията следва да 
се фокусират върху групите произ-
водители с най-голяма тежест вър-
ху цената – ВЕИ (230 млн.лв), ТЕЦ 
Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Из-
ток 3 (171 млн. лв. над цената на 
Обществения доставчик за първата 
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половина на 2014), неефективните 
ко-генерациите (заводски или топ-
лофикационни - 141 млн. лв.). Да се 
направи разграничение между ви-
соко- и ниско-ефективните комби-
нирани производства. По отноше-
ние високо-ефективните комбини-
рани производства да се въведе из-
рично освобождаване от енергий-
но данъчно облагане на горива-
та, използвани за производство на 
топлинна енергия. Спазването на 
критериите за високоефективност 
да е задължително за всички коге-
нерации, при даване на преферен-
ции. Ръководството на двата ТЕЦ-а 
с дългосрочни договори води раз-
говори за предоговаряне на усло-
вията по тях, така че да се намали 
тежестта им върху текущия дефи-
цит в НЕК, както и да се приведат в 
съответствие с преминаването към 
либерализиран пазар на електрое-
нергия.

▶ Спиране на преференции и извеж-
дане на мощности, неспазващи еко-
норми. За периода 2013-2014 - при-
съединени – ТЕЦ 600 MW, произ-
ведени и изкупени 1,5 TWh (за рег. 
период юли/2012 - юни/2013), „те-
гло“ над базовата цена за първа-
та половина на 2014 - 141 млн. 
лв.(заедно с ТЕЦ). Голяма част от 
мощностите не покриват екологич-
ните изисквания. Високите еколо-
гични изисквания да се поставят 
като условие за плащане на висо-
ките цени. 

▶ Топлофикационни дружества. Необ-
ходими ли са всичките? Екологич-
ни ли са? Ефективни ли са? Дали 
няма по-лесни и по-евтини начи-
ни за решаване на социалните въ-
проси?

2013-2014 - присъединени –780 
MW, произв. 1,9TWh (за рег. период 
юли/2012 - юни/2013) „тегло“ над 
базовата цена за първата половина 
на 2014 – 141 млн. лв. (заедно с ко-
генерациите). Топлофикациите да 
се възползват от добрите практики 
за ефективно централно топлоснаб-
дяване и да спазват всички еколо-
гични норми. Развитие на разпре-
делените производства - замяна с 
местни газови отоплителни /мал-
ки ко-генерационни мощности по 
квартали – така или иначе повече-
то отоплителни ТЕЦ-ове са на газ.

4.
ПРОЗРАЧНОСТ В ЦЕНА 
„ЗАДЪЛЖЕНИЯТА  
КЪМ ОБЩЕСТВОТО“
Промяна на правния и регулаторен 
модел чрез «разопаковане» /разде-
ляне/ на отделните компоненти (зе-
лена, кафява енергия, невъзстано-
вяеми разходи). Отпадане от край-
ната цена на електроенергията на 
компонентите, които представляват 
държавна помощ и прехвърлянето 
им към бюджета. Въвеждане на по-
голяма прозрачност при определя-
не на цени и добавки към цената. В 
момента няма яснота каква част от 
цената на НЕК покрива разходите за 
задължително изкупуване.

5.
НОВ МЕХАНИЗЪМ  
ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ/
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА 
ТЕЖЕСТТА НА РАЗХОДИТЕ 
„ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ 
ОБЩЕСТВОТО“
Лимитиране на цена „задължения 
към обществото“ за големите кон-
суматори. Политики за намалява-
не на разхода за цена „задължения 
към обществото“ към големите ин-
дустриални консуматори/ електро-
интензивни индустрии. През по-
следното десетилетие държавите в 
ЕС въведоха различни модели за об-
лекчаване на индустрията от зелена 
и кафява енергия. Причините: 
▶ Запазване на работни места и пре-

дотвратяване на изтичане на ка-
питали към трети страни, където 
няма задъжително изкупуване на 
зелена и кафява енергия.

▶ Големите оператори създават ве-
риги на добавената стойност и ра-
бота за хиляди големи, средни и 
малки фирми, в това число БДЖ 
товарни превози, пристанища, ло-
гистични фирми, производители 
и търговци на електроенергия. 

▶ Производствените предприятия 
са базовия товар в енергетиката. 
Енергоинтензивната индустрия 
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е инвестирала милиарди лева, за 
да е енергоефективна и консуми-
ра ток на тон продукция, колкото 
и най-добрите в света.

▶ Засегнатите индустриални пред-
приятията са експортноориенти-
рани и изнасят над 70% от про-
дукцията, подобряват платежния 
баланс, създават най-високата до-
бавена стойност.

6.
СИСТЕМА ЗА 
ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ
и възможност за стимулиране на
миграцията към зелени сертифика-
ти за „стари“ ВЕИ като част от дълго-
срочните решения. 

▶ Всички нови ВЕИ производители ще 
се реализират енергията си на па-
зарен принцип и няма да ползват 
преференции, т.е. няма да генери-
рат допълнителни разходи на сис-
темата. В момента инвестиционни-
те разходи са такива, че производи-
тели базирани на вятър, вода и би-
омаса могат да излязат на пазара и 
да не ползват преференция. 

▶ Въвеждането на система на зелени 
сертификати като вариант за въз-
можен избор на собствениците на 
ВЕИ. Стимули да преминат към то-
зи модел на подпомагане. 

▶ Приоритетно стимулиране на раз-
пределените/малки производите-
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ли – на покриви, в дворове, до 100 – 
200 KW, присъединени на НН и 
СрН, които са географски разпреде-
лени, не тежат на балансирането, 
няма разходи по присъединяване и 
нямат съществени разходи за пре-
нос – консумират се на място. 

7.
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
 ИНДУСТРИЯТА ОТ РАЗХО-
ДИТЕ ЗА ВЕИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА МРЕЖАТА – КЕВР
да оцени и представи какви мрежови 
разходи са възникнали за присъеди-
няване на производствата от ВЕИ и 
как се отразяват на цената на стопан-
ското потребление.

8.
НАЧИСЛЯВАНЕ НА 
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА 
ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 
ОБЩЕСТВОТО“ ПРИ ИЗНОС 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
ЦЕНОВИТЕ НИВА В 
РЕГИОНА
В средата на 2013 г. бе прокарана 
промяна  в Закона за енергетика да 
изнасяме електроенергия без запла-
щане на зелена енергия (без цена „за-
дължения към обществото“) за Сър-
бия, Македония, Турция и Гърция, 
с което допълнително подкопахме 
позицията на България като перс-
пективно място за инвестиции. Та-
ка в НЕК ЕАД не постъпват 150-200 
млн. лева за покриване на разходи-
те за зелена енергия, топлофикации 
и дългосрочни договори. Мотивът 
„отпушване на износа“. Електроенер-
гията е суровина. Износът на евтин 
ток е износ на работни места и съз-
даване на конкурентно предимство 
за икономиките на съседните дър-
жави. Изнася се електроенергията от 
двете централи с най-ниски цени – 

АЕЦ  Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2. 
Следва да се намери оптималният ба-
ланс между възможността да се изна-
ся максимално количество електро-
енергия, което е свързано с по-добра 
ефективност на базовите централи и 
по-ниски фиксирани разходи в еди-
ница произведена енергия, като едно-
временно не се допуска увеличение 
на цената за бизнеса поради износ на 
по-голям дял от енергията на „евти-
ните“ централи, както и да се търси 
адекватно компенсиране на НЕК за 
направените разходи за задължител-
но изкупуване. Предложението е да 
се въведе променлива тарифа, базира-
на на пазарните възможности за ре-
ализиране на електроенергия в реги-
она, която да варира от 0,5лв./Мвтч до 
пълния размер на цена „задължения 
към обществото“, и да се определя от 
регулатора на месечна/дневна база.

9.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВ-
НИТЕ ДРУЖЕСТВА В ЕНЕР-
ГЕТИКАТА
▶ Коренна промяна на начина на уп-

равление – прозрачност, въвежда-
не на принципите на управление 
на публичните дружества.

▶ Съществено намаляване на раз-
ходите в държавните енергийни 
компании до съпоставимите стан-
дарти (най-добрите налични прак-
тики).

▶ Преструктуриране на НЕК ЕАД в 
ХЕК ЕАД – Хидро енергийна ком-
пания ЕАД. НЕК има потенциал да 
бъде изключително успешна хи-
дроенергийна компания и регио-
нален лидер в търговията на елек-
троенергия.

▶ Изолиране на политическата наме-
са в управлението на държавните 
енергийни дружества. Назначения 
с международни конкурси с ясни 
правила, вместо политически на-
значения.

▶ Капитализация чрез листване на 
БФБ, в последствие – и на между-
народна борса - осигурява свеж ка-
питал, намалява нуждата от дър-
жавна дотация, осигурява прозрач-
но и компетентно управление.
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1. 
УКРЕПВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА
Активно участие на КЕВР в компе-
тентните органи на Европейския 
съюз включително, но не само CEER 
и ACER, както и ползване на кон-
султативна помощ от международ-
ни институции както и подобрява-
не на административния капацитет, 
съгласно препоръките направени в 
доклада на Световната банка.

2. 
УКРЕПВАНЕ НА 
МРЕЖИТЕ ЗА ПРЕНОС 
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 
ПОВИШАВАНЕ НА 
СПОСОБНОСТИТЕ  
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ 
КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ.
През последните няколко години 
зачестиха бедствените ситуации и 
прекъсванията на електроснабдя-
ването. Налага се оценка на реал-
ното състояние на мрежите за пре-
нос и разпределение. Мрежите за 
пренос и разпределение са страте-
гически активи. Непрекъснатият 
достъп до електроенергия е важна 
предпоставка за развитието на биз-
нес в страната. Случилото се през 
март 2015г., а именно прекъсвани-
ята на електроснабдяването на це-
ли региони за период от над 5 дни, 
е сигнал за много ниска готовност 

на мрежовите оператори за справя-
не с кризисни ситуации. Настоява-
ме КЕВР да гарантира нормалния 
инвестиционен и екплоатационен 
живот в мрежовата инфраструктура. 
Не можем да си обясним как е въз-
можно да има прекъсвания на елек-
тропроводи 110kV от паднали дър-
вета (Наредба №16 за сервитутите 
на енергийни обекти дава еднозна-
чен отговор – защо не се спазва?)? 

3.
СТИМУЛИ ЗА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ  
ВЕИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
Стимулиране на съществуващи-
те ВЕИ производители базирани на 
вятър и вода да се откажат от пре-
ференциалната цена и да преми-
нат към система на зелени серти-
фикати. Въвеждане на квота „зеле-
на“ енергия за всички производи-
тели - възможност за заместване на 
таксата „задължения към общество-
то“ със собствено производство, зе-
лени сертификати. Подходът трябва 
да е предоговаряне на цените и/или 
процента на изкупуване (подобно 
на лигнитните централи) и преми-
наване (доброволно, чрез стимули, 
поетапно) към зелени сертификати. 
Добре е това да се направи първона-
чално за големите производители – 
над 10 MW. 
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4.
ДЪРЖАВАТА ДА  
СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛЕН 
ФОНД „СЛЪНЦЕ“,
който да изкупи на доброволен 
принцип 400 - 600 мегавата слънче-
ви централи. Фондът да се капита-
лизира с пари от бюджета през 2015 
и 2016 и с целева емисия дългосро-
чен държавен дълг. Това автома-
тично ще намали наполовина пре-
разходите на НЕК за тази енергия. 
От друга страна, този фонд, прите-
жавайки 500 мегавата, ще се пре-
върне в основен производител. Сро-
кът на изплащане обаче няма да е 
за 3 години, а ще е 20 години, но в 
крайна сметка държавата не търси 
свръхпечалба, а търси балансиране 
на пазара. Идеята е централи, рабо-
тейки средно 1300 часа и произвеж-
дайки ток, който ще се продава на 
пазара, да позволят да се изплати 
този дълг за 20 години. В тези кал-
кулации приемамe изкупуване на 
базовата цена на обществения дос-
тавчик, и не отчитам нарастване на 
цената, която ще подобри показате-
лите. Допънителен ефект ще се реа-
лизира от зелени сертификати, ако 
такива бъдат въведени. 

Този фонд може да бъде собстве-
ност на БЕХ. Държавата капитали-
зира БЕХ като инвестиционен раз-
ход. БЕХ създава това дъщерно дру-
жество. То преговаря с големите 
централи – тези, които са над 5 ме-
гавата и са свързани към НЕК. Те 
са между 20 и 30 на брой, но пред-
ставляват 25% от всички слънчеви 
мощности. Трябва да бъдат изкупе-
ни и съществена част от централите 
между 1 и 5 мегавата, които са при-
съединени към ЕРП-тата.

5.
ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
СРЕДСТВАТА В СЕКТОРА –
купуването на квоти от страна на 
топлоцентралите и получаването на 
безплатни такива, да се замени с ре-
дуцирани единици спестени от ВЕИ 
сектора. Така ще се освободи ресурс 
от безплатните квоти, които държа-
вата получава по ЕСТЕ и с тяхната 
продажба ще могат да се компенси-
рат цените от ВЕИ или да се ком-
пенсират крайно бедните битови 
консуматори.


