
 

 
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

НА  

АСОЦИАЦИЯ „СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“ 

ПО  ДОКУМЕНТ  

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В 

ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,   

НОЕМВРИ 2016“  

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ (АСЕП), обединяваща редица български 

компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия, приветства 

провеждането на   експертно  и обществено обсъждане на възможни пътища за финансова 

стабилизация и пазарна реформа, от които остро се нуждае българският електроенергиен 

сектор.   

България разполага с голям брой високо квалифицирани експерти и енергийни 

мениджъри с обширен секторен опит. Мениджмънтът на практически  всички държавни и 

частни, български и чужди енергийни компании у нас е съставен от български специалисти,  

с изключение на единици чуждестранни мениджъри-генералисти. Във връзка с това АСЕП 

счита, че перспективите на българската енергетика следва да бъдат подготвяни от 

български експерти, познаващи в дълбочина както българския енергиен сектор, така и 

европейската и световна добра практика. В частност считаме, че формулирането на подходи 

за финансово възстановяване и либерализация на българския електроенергиен пазар също 

следва да бъде извършено при максимално използване на националната експертиза, като 

общественото обсъждане е необходима, но не и достатъчна форма за това.  

Остротата на проблемите в българския електроенергиен сектор определя високите 

обществени и експертни очаквания, свързани с официалния доклад на такава авторитетна 

международна финансова институция като Световната банка,  към която българските 

държавни институции  през 2015г. предпочетоха да се  обърнат за консултации. Със 

съжаление  отбелязваме, че поставеният за обществено обсъждане документ 

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В 

ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,  

НОЕМВРИ 2016“ не представлява пълен официален доклад за заключенията и становищата  

на Световната банка, а  единствено резюмира препоръки на  група експерти, дадени без 

подробна обосновка и без оценка на въздействието.  



 

 
 

 

 Според АСЕП,  ограничаването на  достъпа на българската експертна общност до 

проведените анализи  и резултиращите препоръчвани варианти и подходи  за финансова 

стабилизация и пазарна реформа в енергийния сектор придава на  провеждането на 

обществени консултации формален характер и поставя под въпрос тяхната стойност. Нещо 

повече, демонстративното пренебрегване на обществените очаквания предизвиква 

притеснения, че високата репутация на уважавана институция като Световната банка, в 

която България е акционер, би могла да бъде използвана за преследване на  цели, различни 

от обществените.  

 

По отношение на документа – предмет на обществени консултации, АСЕП би желал да 

изрази мнение по следните конкретни аспекти.  

 

1. АСЕП подчертава, че дългосрочното финансово стабилизиране на сектора не може да се 

постигне чрез непазарните мерки, предлагани в документа.  За рефинансиране на 

облигационните заеми на БЕХ за по-дълъг период от време  (от 8 на 15 години) и при по-

ниски лихвени проценти (от около 5% до 3.25%) се предлага държавата  да емитира 

облигационни заеми или да предостави държавна помощ. В допълнение се предлага 5% 

ежегодно увеличаване на такса „задължение на обществото“ , а оттук респ. и на  цената на 

електрическата енергия, до 2019 година, за всички потребители.  Същевременно, 

документът не само не разглежда ефектите от тези предложения, но не предвижда  никакви 

мерки, свързани с губещата Национална електрическа компания. Предложенията на 

практика означават продължаване на подхода, при който за финансовата стабилизация на 

сектора плащат всички български данъкоплатци, и това е напълно неприемливо. 

 

2. Докладът се базира на състоянието на системата през 2015 – 2016г. С изненада 

отбелязваме, че сред отчетените  мерки за справяне с финансовия дефицит, предприети от 

държавата за увеличаване на приходите в системата , се посочва въвеждането на такса в 

размер 5% върху месечните приходи от продажбите на електроенергия на всички 

търговци (стр. 6 , четвърти булет). Обръщаме внимание, че Член 36е от Закона за 

енергетиката задължава само търговците, внасящи електрическа енергия за пазара в 

страната. Подчертаваме, че включването на всички търговци в обхвата на цитираното 

задължение не следва да се допуска, тъй като на практика ще  резултира в отрицателен 

финансов резултат за голяма част от търговците  на електрическа енергия.  

 

3.  АСЕП подкрепя констатациите в документа, че за изграждане на изцяло конкурентен 

енергиен пазар, съвместим с целевия модел на ЕС, са необходими отказ от модела 



 

 
 

 

„единствен купувач“, постигане на по-голяма ликвидност на пазара“ден напред“  за 

осигуряване  на надеждна  референтна цена на електроенергията, намаляване на 

концентрацията на пазарната структура за отстраняване на риска от злоупотреба със сила и 

преодоляване на обвързването на голям дял от производството с действащи договорни и 

законови задължения. 

 

Сред важните предложени в този контекст мерки, АСЕП би желал изрично да 

подкрепи прехода към закупуване на технологичните загуби на пазарен принцип. 

Вярваме, че промяната на съществуващия модел за компенсиране  на  технологичните 

загуби от пренос и разпределение на електрическа енергия ще създаде  реална пазарна 

възможност за повишение на приходите на Обществения доставчик и всички други 

производители на либерализирания пазар, ще генерира финансов интерес в 

Електропреносните и Електроразпределителните дружества за ограничаване и намаление 

на загубите от пренос и разпределение на електрическа енергия и ще повиши 

конкурентността на либерализирания пазар в България.  

 

В момента, механизмът за компенсиране на технологичните разходи се остойностява 

през цената за електроенегия на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД: „Технологичните разходи за пренос 

на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителни мрежи се 

остойностяват по утвърдената на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД пълна цена (в т.ч. енергия и 

разполагаемост) и се осигуряват от определените на централата количества за регулирания 

пазар“1. Според нас, съществува противоречие с пазарните практики в Европа, а също и с 

физическата състоятелност за използване на такъв ценови ориентир. АЕЦ „Козлодуй“ 

работи в изцяло базов режим на производство, докато товарът на мрежата има 

изключително пиков профил на потребление в дневните часове и намалено потребление 

през нощта. Тоест, дори при запазване на модела за регулирана цена за покриване на 

технологичните разходи за пренос и разпределение през електрическата мрежа, цената за 

тези нужди би трябвало да отразява и стойността за производство на електроенергия с 

произход конвенционална централа, която може да следва и да бъде регулирана съгласно 

почасовия товар на енергийната мрежа в България. Бихме желали да предложим и промяна 

в ПТЕЕ, която да отрази необходимостта от осигуряване на условия за закупуване на 

необходимата за покриване на технологичните разходи за пренос и разпределение на 

електроенергия.  

                                                           
1Решение КЕВР No: Ц – 16 от 01.10.2014 г. 



 

 
 

 

Като пример ще посочим енергийните пазари в близките до нас държави. В Р Сърбия 

системния оператор закупува електроенергия за покриване на технологичните си нужди 

чрез организиране на търгове на свободен пазар. Същото е валидно и за системния 

оператор МЕПСО в Р Македония. Електроразпределителното дружество „ЕВН Македония“ 

закупува електроенергия за покриване на технологичните си нужди чрез същите 

процедури. В тях взимат участие и голяма част от компаниите, които са активни участници 

и на либерализирания пазар в България. В тези процедури участва и държавната енергийна 

компания ЕЛЕМ АД, което и позволява да реализира на атрактивни ценови равнища 

количества в периодите със свръхпроизводство, свързани с месеците с по-висок водосбор в 

язовирите.  

 

Съгласно Решение КЕВР No: Ц – 16 от 01.10.2014 „Цена, по която общественият 

доставчик продава електрическа енергия на операторите на електропреносната и 

електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните им разходи по преноса, 

остава непроменена  – 30,00 лв./МВтч, без ДДС, при необходими годишни приходи 118 320 

хил. лв. и прогнозни количества електрическа енергия – 3 943 999 МВтч“ . Ако отнесем към 

тези количества минималната цена по годишните търгове за продажба на електроенергия 

на либерализирания пазар на АЕЦ „Козлодуй“ от 73,00 лв./МВтч, то положителния ефект от 

реализирането на тази енергия по пазарни цени би бил 169 591 957,00 лв на годишна база 

при съществуващите цени на електроенергията в България.  Също така енергията за 

покриване на енергийните нужди се закупува не като базова, а чрез профил, отговарящ на 

реалния товар на енергийната система и съответните загуби, така че  този ефект може да се 

увеличи с още минимум 10%.  

 

Считаме, че промяната на модела ще се отрази позитивно на всички участници на 

пазара и ще има следния благоприятен ефект:   

 

- Наличието на такива процедури ще повиши конкурентността и ликвидността на 

либерализирания пазар в България, като този ефект ще има и положителен ефект върху 

приходите на доставчиците там, които в по-голямата си част са компании от БЕХ. Такъв тип 

процедури могат да намалят разходите, свързани с ангажиментите за отразяване в 

енергийния микс  на задължително закупуваната по относително по-висока цена 

електроенергия, включително и такава с произход от ВЕИ, и сегашния ангажимент за 

доставка за покриване на технологичните нужди от 30,00 лв./МВтч.   

 



 

 
 

 

- Електропреносните и електроразпределителните дружества ще имат търговски 

стимул за по-добро управление на енергийните мрежи и реализиране на инвестиции в тях с 

цел намаление на технологичните загуби. Което от своя страна ще подобри стабилността на 

тези мрежи и съответно на предлаганата услуга за всички потребители на електроенергия 

в България, включително и за битовите клиенти.  

 

- Ще се ограничи и бъдещата възможност за разглеждане на едновременните 

ангажименти за закупуване на електроенергия от НЕКА ЕАД по надпазарни цени от 

различни производители, включително и тези с произход ВЕИ, и тези за доставка на 

енергия за покриване на технологичните нужди на частни компании, като лицензираните 

електроразпределителни дружества, като форма на държавна помощ и субсидиране. 

 

- Ще се намалят тежестите за енергийната система, свързани с свръхпроизводство на 

електроенергия в определени периоди на годината и часови пояси в рамките на деня. Чрез 

възможност за гъвкавост в заявките на Електропреносните и Електроразпределните 

дружества към компаниите, спечелили процедурите и доставящи електроенергия за 

покриване на технологичните дружества част от допълнителните разходи и трудности в 

балансирането на енергийната система на България ще се прехвърлят чрез пазарен 

механизъм на търговските участници на свободния пазар и ще отразявaт реално техните 

разходи 

 

- Прекият ефект върху НЕК ЕАД ще от освобождаване от непазарния ангажимент за 

покриване на технологичните разходи на електропреносното и електроразпределителните 

дружества ще бъде приблизително 170 млн. лева на година и това ще подобри 

финансовите показатели на компанията.  

 

Разчитаме такава възможност за развитие и промяна на съществуващия пазарен 

модел в България да бъде разгледана и реализирана ако не в краткосрочен, то поне в 

средносрочен период.  

 

4. АСЕП обръща внимание на констатирания през последните месеци проблем с формиране 

на цената на балансиращата енергия, както и на проблема с доставките по договорите за 

студен резерв, довел до обявяване на ограничителен режим за износ на електрическа 

енергия с произход България. АСЕП счита, че в модела за развитие на енергийната система 

следва да бъдат заложени мерки за осигуряване на прозрачност при формирането на цените 

на балансиращата енергия, както и на участието на по-голям брой участници в пазара на 



 

 
 

 

балансираща енергия чрез включване на търговци и крайни потребители. Считаме, че 

резултиращите  по-голяма конкуренция и достъп на по-голям брой участници до пазара ще 

повиши сигурността на системата. Всичко това би било възможно след имплементиране на 

интрадей-търговията в мрежата на ЕСО, което пряко може да бъде обвързано и с 

разширяването на доставките по договорите за студен резерв.  


