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Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

КОПИЕ ДО: 

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Относно: Дългосрочна визия за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на 

въглищните централи 

 

Уважаeма госпожо Петкова, 

 

 С тревога следим развитието по темата с финансовото състояние на държав-

ната ТЕЦ „Марица Изток 2“. Разходите за емисии на парникови газове, цитирани в 

медиите непрекъснато нарастват. Важно е, обаче, да отбележим че посочените 570 

млн. лeвa за квоти емисии парникови газове са направени през изминалите 5г. и са 

част от годишното бизнес планиране в ТЕЦ-а. Многократно сме настоявали за нами-

ране на решение в посока оптимизация на производствените разходи на дружество-

то и оптимизация на цените по енергийния вертикал включително чрез съкращава-

не на разходи в въглищния комплекс. Тенденцията за ръст на цените на квотите Со2 

залегна и в редица проучвания и изследвания в сектора за 2018г. и в перспектива 

след 2020г. В тази връзка, основното обстоятелство сочено като причина за тежкото 

финансово състояние на ТЕЦ „Марица Изток 2“ не може да бъде разглеждано като 

форс-мажор, който е от непредвидим характер.  

Напротив, непрекъснато сме свидетели на „обективна невъзможност“ на ТЕЦ 

Марица Изток 2 да реализира приходи на свободен пазар, включително и от участие 

на пазара за допълнителни услуги и студен резерв. Многократно сме алармирали  за 

необходимостта от спешни мерки за стабилизация и дългосрочна визия за развитие 

на въглищната енергетика на България. Забавата на преговорите с въглищните 

централи с дългосрочни договори създава предпоставки за прехвърляне на допъл-

нителни разходи към НЕК ЕАД и ще постави държавата в по-неблагоприятна прего-

ворна позиция. 



 

 

 

Представителните бизнес организации категорично заявяват, че няма да подк-

репят административно прехвърляне на всички допълнителни разходи за емисии, 

за отказ от участие на свободен пазар и за дефицит на добро управление към цените 

на електроенергията в България чрез цена Задължения към обществото.  

     Липсват каквито и да е решителни и конструктивни стъпки относно бъдеще-

то на въглищния сектор в България, в контекста на новите екологични изисквания 

на Европейско ниво. Не е ясно ще продължи ли функционирането на тези централи 

със съществуващата им технология, или се предвижда замяна на основното гориво с 

природен газ.  Индикации за цени, в подобна хипотеза получихме от заявлението на 

един от пазарните участници тази година, а предвидимостта на пазара за природен 

газ е нулева, с оглед отсъствието и на най-малък елемент либерализация. 

Настояваме за решителни и конструктивни мерки в кратък срок, които да дове-

дат до реална перспектива за финансова стабилизация на ТЕЦ „Марица изток 2“ и 

въглищната енергетика. Категорично, обаче, се обявяваме против, индустриалните 

енергийни консуматори да бъдат  използвани за пореден път като източник за ком-

пенсиране на закъснели управленски решения и като буфер за политическа отго-

ворност, още повече, когато сами сме алармирали пред вас за приближаващите обс-

тоятелства, които към днешна дата вече са реалност. Всички обмисляни, предлагани 

и разписани мерки следва да бъдат придружени от анализ „разходи-ползи“ във 

връзка с ценовите нива на регулиран и свободен пазар и тежестта, които биха ока-

зали върху базовата индустрия в България, както и в контекста на очакваното уве-

личение цената на природния газ от 01.10.2018г. 

 

Съгласувано от: 

 

Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) 

Българска камара на химическата промишленост (БКХП) 

 

11.09.2018 

 

С уважение,        

 

 

 

 
Константин Делисивков 

Изпълнителен директор 

Член на УС 

БФИЕК 


