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ДО: 

Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 

РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

ОТ: БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ 

КОНСУМАТОРИ БФИЕК 

ОТНОСНО: Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, 

приета с Постановление №35 на Министерски съвет от 2004 г. 

Уважаеми г-н Семерджиев, 

С настоящето становище изразяваме силно безпокойство относно 

промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия в 

частта за компенсиране на невъзстановяемите разходи. Премахва се досега 

действащата формула за компенсиране на невъзстановяемите разходи. Това 

изменение ще доведе до засилено кръстосано субсидиране и намалена 

прозрачност при образуване на цената за пренос. Промените прехвърлят 

всички рискове към потребителите. Към настоящия момент мрежовите 

компоненти в крайната цена са изключително високи в сравнение с тези в 

други Европейски страни. 

Освен това според членовете на БФИЕК трябва да се направи подробен 

анализ на цената, по която се изкупува тока от ТЕЦ “AES Марици Изток 1” и 

ТЕЦ “Марица Изток 3”. Не бива да се признават изцяло всички амортизационни 

отчисления за разход, защото тези генериращи мощности са частна 

собственост и ще останат такива макар и построени в интерес на обществото. 
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Опасенията на индустриалните енергийни консуматори са, че Наредбата 

ще създаде вратичка за прехвърляне на инвестиции за генериращи мощности 

към мрежовите цени. Прехвърлят се също така и рискът и отговорността за 

направените инвестиции от частен инвеститор към обществото/потребителя 

„без право на глас”. 

При така формулираните текстове няма гаранция, че няма да се 

постъпва така и с разходите за други нови мощности, което ще затрудни 

индустрията. Негативен е сигналът, че мрежовите цени ще бъдат натоварени с 

неприсъщи за мрежата разходи, каквито са разходите за скъпите инвестиции в 

генериращи мощности. Това ще забави процеса на либерализация на 

пазара, ще ограничи обема на търгувана електроенергия и ще доведе до 

липса на предвидимост в развитието на цените. 

Неяснотите относно методиката за компенсиране на невъзстановяемите 

разходи значително увеличават броя на неизвестните и рисковете за 

потребителите. 

 

  

Гр. София                                             С уважение:  

 

11.11.2011 г. 

Константин Делисивков 

Изпълнителен секретар на 

БФИЕК 


