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▧Предсрочни избори:

▧12 май 2013 г.;

▧5 октомври 2014 г.

▧Работещ парламент:

▧21 май 2013 г.

▧27 октомври 2014 г.

▧2013 г. – 5 бр.;

▧2014 г. – 1 бр.;

▧2015 г. – 5 бр.;

▧2016 г. – 2 бр.

Реформи на ЗЕ



Ефектът от “реформите” – задължения на НЕК

млн. лв. 6.2012 6.2013 7.2014 7.2016

Общо ВЕИ 317,00 410,67 719,67 715,78

Общо СИЕ - - 381,71 1 046,37

ПАВЕЦ - 2010-2013 г. - - 392,41 324,21

Общо 317,00 727,67 1 493,79 2 436,27

Източник: Презентация на МИЕ и ценови решения на КЕВР



Уточнения от регулатора

▧Възстановяване - след допълнителен анализ и проверка за 

точния размер на тарифния дефицит; изготвяне на дългосрочен 

механизъм; възстановяване чрез ФСЕС. 

▧Нотификация на ЕК както за размера, така и за механизма;

▧За целите на ценовото регулиране не се включват разходи, 

свързани с неизпълнение по сключени договори, както и лихви 

за забавяне.



Предоставени кредити от БЕХ на НЕК, млн. лв.
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Финансови показатели за деветмесечието на 

съответната година

2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA, хил. лв. 56 194 38 966 -323 717 -163 993 -38 639

Финансов резултат, 

хил. лв.
-77 191 -113 320 -425 169 -256 471 -154 853

Рентабилност на 

приходите
-3,54% -5,28% -20,46% -7,77% -11,44%

Обща ликвидност 27,60% 38,10% 57,35% 39,50% 25,99%*

Краткосрочни 

задължения, млн. лв.
1 444 812 2 157 489 1 727 051 1 817 695 2 102 800*



Фонд “Сигурност на електроенергийната система”

▧Цел - управление на средствата за покриване на разходите, 

извършени от обществения доставчик, произтичащи от 

задълженията му по чл. 93а;

▧В същото време предоставя държавна помощ за "намаляване 

на тежестта от ВЕИ";

▧Нови задължения? – държавно участие в нова АЕЦ, "социална 

тарифа" и др.



Предстоящи предизвикателства

▧Освобождаване на регулаторната политика;

▧Реална независимост на регулатора;

▧Синергия между НС, МС и КЕВР;

▧Развитие на пазара на едро;

▧Интегриране на производителите с преференциални цени в 

него, включително оценка за свръхкомпенсация;

▧Диалог между правителството и заинтересованите страни;

▧Осигуряване на временна социална защита.



Благодаря ви за 

вниманието
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