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Никола Николов, член на УС на Българската фотоволтаична асоциация 

БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА – РЕФОРМИ, ПАЗАР, 
СТАБИЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 



1. Тарифният дефицит в Обществения Доставчик. 
     Невъзможно е въвеждане на либерализиран пазар на електроенергия при              
 тарифно небалансиран Обществен доставчик, фигура в противоречие с 
 Третия енергиен пакет. 
 
2. Дългосрочните договори и задължителното изкупуване по чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ. 
 Равнопоставеност между Регулирания и Свободния пазар, при заплащане на 
 цена „Задължение към обществото“. 
 
3. Независимият преносен оператор – „господар“ на балансиращия  пазар. 
 Либерализираният пазар на електрическа енергия е обвързан с пазарен 
 модел на балансиращия пазар, с равнопоставени търговски участници, 
 прозрачни процедури, гарантиращи конкуренцията. 

ТРИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛИБЕРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР 
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• Законодателните промени от м. март и м. юли 2015г въведоха пакет от мерки за намаляване на 
дефицита и започнаха реформата в сектора, изпълнявайки част от препоръките в докладите на 
Европейската комисия и Световната банка от 2013г. 

 
• Ценовото решение на КЕВР от м. юли 2015г трасира пътя за финансовото оздравяване на НЕК 

ЕАД като осигури приходи, които да покриват разходите и гарантира допълнителен буфер от 
над 400 млн. лв. за покриване на дефицити от предишни регулаторни периоди. 
 

• Фонд „Сигурност на електроенергийната система“  
 116 398 хил. лв. – приходи от 5% такса, търговия на емисии по чл. 57, ал. 1 от 
 Закона за ограничаване изменението на климата, приходи от статистическо 
 прехвърляне на „зелена енергия“, дарения. 
 
• Привличане на финансова подкрепа за НЕК ЕАД чрез облигационен заем към БЕХ ЕАД. 

Демонстрираният към момента интерес от инвестиционната общност е гаранция за 
възстановяване доверието и финансовото стабилизиране на българската енергетика. 

ФИНАНСОВОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК - 
НЕВЪЗМОЖНОТО ПРЕПЯТСТВИЕ? 
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А СЕГА, ВЪЗМОЖНОТО! 
Цена за задължения към обществото 

  Позиция MWh хил.лв лв/MWh Компонента - 
лв./MWh 

1 ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" 3 653 047 490 515 134.28 6.84 
2 ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" 4 593 886 430 872 93.79 2.92 
3 ВИ 3 435 236 771 607 224.62 15.92 

4 Централи с комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия 3 280 398 534 706 163.00 9.02 

5 Закупена електрическа енергия по преференцилни цени 
реда на чл. 93а и чл.94 от ЗЕ 14 962 567 2 227 700 148.88 34.70 

6 Стойност на електрическата енергия по пазарна цена 14 962 567 1 092 267 73.00   
7 Некомпенсирани разходи (р.6 - р.7) 32 726 000 1 135 433 34.70   

8 
Разходи, произтичащи от наложени задължения, 
свързани със защитата на обекти, представляващи 
критична инфраструктура в енергетиката 

32 726 000 3 521 0.11 0.11 

9 

Компенсиране на разходи за периода 01.07.2012 г. - 
31.07.2013 г. на обществения доставчик от Методиката за 
компенсиране на разходи за задължително  изкупуване 
на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
източници 

32 726 000 79 530 2.43 2.43 

10 
Временна компенсация на НЕК ЕАД до окончателното 
влизане в сила на споразумението за намаляване на 
ценито по ДДИЕЕ 

32 726 000 97 300 2.97 2.97 

11 ЦЕНА ЗА ЗАДЪЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 32 726 000 1 315 784 40.21 40,21 
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• Спазването на изискванията от новия пакет политики „климат-енергетика“ 
 

• Значително увеличени разходи на конвенционалната енергетика, произтичащи от 
очакваното Глобално споразумение за борба с климатичните промени  
 

• Увеличените възможности пред ВЕИ сектора, свързани с новите цели на Европейския 
съюз 2030 
 

• Приходите от търговия на безплатни квоти въглеродни емисии – достатъчни за 
покриване разходите за „зелената енергия“ към 2019г 
 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД  
БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА 



 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! 

Никола Николов 
Член на УС на БФА 
office@bpva.org 
www.bpva.org 

mailto:office@bpva.org
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