
 

 

 

П О З И Ц И Я   

ОТНОСНО ДОКЛАД НА КЕВР 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА  

ОТ 27 МАЙ 2016Г. 
 
 

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ подчертава, че правомощията на КЕВР за регулиране на 

цените на електрическа енергия не могат да се използват по начин, който създава предимства за 

една или друга категория пазарни участници, а следва да са съобразени с принципа на 

равнопоставеност и недискриминация в енергийното регулиране.  

Насоките за енергийно регулиране в доклада на КЕВР от 27.05.2016г. ще имат изключително 

негативни последици върху целия свободен пазар в страната и ще забавят бъдещото му развитие, 

тъй като по административен ред регулираните цени на електрическата енергия за небитовите 

клиенти ниско напрежение, които не са избрали друг доставчик, се променят драстично до нива, 

конкуриращи цените на свободния електроенергиен пазар. Това нарушава пазарните отношения, тъй 

като конкуренцията трябва да се развива на свободния пазар, а не да се противопоставя регулирания 

на свободния пазар.  

Горният подход поставя в неравностойно положение всички търговци на електрическа енергия 

спрямо крайните снабдители, които в момента по подразбиране  снабдяват тази категория клиенти, 

тъй като елиминира икономическата логика за клиентите да преминават към свободния пазар на 

електрическа енергия. Ефектът от това ще бъде не само липса на преминаване на клиенти към 

свободния пазар, но и връщане на такива клиенти от свободния към снабдяване от регулирания 

пазар. В този смисъл, това регулаторно решение в крайна сметка е против либерализацията на 

пазара и създава необосновано предимство за крайните снабдители на пазара на електрическа 

енергия. 

Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че снабдяването на небитовите клиенти по 

регулирани цени е едно преходно, временно и нежелано състояние на пазара, което е запазено 

единствено, за да се гарантира известна защита на тези клиенти в преходната фаза на пълната 

либерализация на електроенергийния пазар. В този смисъл, по-високи регулирани цени за 

небитовите клиенти имат за цел за мотивират и стимулират преминаването им към свободния пазар 

и е недопустимо да се използват за поставяне в конкуренция на крайните снабдители с търговците на 

електрическа енергия. 

В доклада на КЕВР не са изложени мотиви за определянето на драстично по-ниски регулирани цени 

за снабдяване на небитовите клиенти, присъединени на ниско напрежение. Без да е отчетено като 



 

 

 

последица в доклада на КЕВР, ефектът ще бъде спиране на преминаването на тези клиенти към 

свободния пазар и създаване на пряко неправомерно предимство за крайните снабдители на 

електроенергийния пазар. Това ще спре иначе динамичното развитие на пазарните отношения в 

последните години и навлизането на търговците все повече към крайното снабдяване на малките 

клиенти. Този подход е в нарушение на задължението на регулатора за недопускане ограничаването 

и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране и е 

в противоречие с прокламираната от регулатора и институциите  политика за увеличаване на дела на 

свободния пазар и насърчаване на пазарните отношения в сектора.  

 

 

София, 06.06.2016г.  

 


