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Основни дисбаланси в електроенергийния сектор

Европейска енергийна и

индустриална политика

Национална енергийна

политика и стратегия

Администрация за

енергетика и индустрия

Енергиен сектор –

управление и инвестиции

Енергиен пазар –

регулации и мониторинг

-Създаване на общ европейски енергиен пазар

-Конкурентоспособност на индустрията

-Специфични климатични цели за ВЕИ и СО2

-Липса на ясни приоритети (енергиен микс и др.)

-Схеми за подкрепа на ВЕИ / когенерация

-Анализ на социално-икономическото въздействие

-Липса на фокус върху образование и иновации

-Министерство и парлам. комисия за “икономика и енергетика”

-Недостатъчен административен капацитет (ДКЕВР, АУЕР,…)

-Липсва национален институт за съгласуване на политики

-Въпреки старта на либерализацията, водеща роля на БЕХ/НЕК

-Неефективно управление, водещо до дефицити и загуби

-Незавършен “ънбъндлинг” на ЕСО/НЕК, 3 лицензии в НЕК

-Над 75% от електроенергията – в регулирания сегмент

-Разминаване между прогнози и реалност, провал на “квотите”

-Кръстосано субсидиране – както в страната, така и чрез износ

-Невъзможност за интегриране на България в регионалния пазар

-Кръстосано субсидиране, високи цени за индустрията

-Дисбаланс на произведена / консумирана електроенергия

-Дисбаланс в договори за “генериране” и “потребление”

Индустриални и

битови потребители



3

Основни рискове за електроенергийния сектор

Политическа 

среда
Законодателство

Управленски 

рискове

Правни 

последици

Финансови 

рискове

Политическа 

нестабилност за 18 

месеца

Социално 

напрежение за 

доходи / цени

Зависимост на 

ДКЕВР и натиск за 

ценовите решения

Външен натиск за 

стартиране на 

нови проекти

Неправилно 

транспонирани 

директиви на ЕС

Енергийна 

стратегия

“на тъмно”

Хаотични промени 

в законите (ЗЕ, 

ЗЕВИ и др.)

Недовършена 

нормативна уредба 

в сектора

Политически 

назначения вместо 

експертни

Чести смени на 

мениджмънта в 

енергетиката

Недостатъчно 

експертност в 

МИЕ, ДКЕВР и др.

Отлив на експерти 

от държ. компании 

и институции

Множество дела 

срещу ДКЕВР във 

ВАС

Дело за ВЕИ в 

Конституционния 

съд

Дела на ЕК срещу 

България в 

Европейския съд

Опасност от 

арбитражни дела 

на инвеститори

Увеличаващ се 

дефицит в 

ценообразуването

Влошена 

ликвидност на НЕК 

и други компании

Намален рейтинг 

на държавните 

компании

Риск за бюджета –

според анализа на 

МВФ от 2014 г.

Над-секторни рискове (валидни не само за електроенергетиката, а за енергетиката като цяло):

Високо ниво на зависимост от внос на енергийни ресурси

Висока въглеродна и енергийна интензивност на икономиката

Висок дял на енергийните разходи в бюджетите на домакинствата и предприятията
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Пример: за 6 години – 24 членове на СД в НЕК и над 

10 изпълнителни директори
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Част от финансовата картина за НЕК

По данни на ДКЕВР от юни 2014 г.:

Натрупаните задължения от “НЕК” ЕАД за периода 2010-2014 г. възлизат на 

2,9 млрд. лв., в т.ч.

– инвестиционни нерегулирани разходи в размер на 1,4 млрд. лв., в т.ч.:

• хидровъзел „Цанков Камък“ – 694 млн. лв.

• АЕЦ „Белене“ – 784 млн. лв.

– невъзстановени разходи, свързани с дейността „обществена доставка на 

електрическа енергия“ в размер на 1,5 млрд. лв.

• за покупка на енергия от ВЕИ – 720 млн. лв.

• по дългосрочните договори с американските ТЕЦ – 382 млн. лв.

• експлоатация на ПАВЕЦ „Чаира“ – 392 млн. лв.

Загуба на НЕК за 2013 г. – 142 млн. лв. (но тя не включва т.нар. 

“предплатени услуги” и други разходи)

Въпреки това, признатите дефицити не са отразени в цените от 1 юли и 

няма график за отразяването им в следващи ценови периоди



6

Предизвикателства по веригата на стойността (1/2)

Производство

- кръстосано субсидиране на цените в регулиран/свободен пазар

- в „либерализирания” сегмент БЕХ участва чрез АЕЦ, ТЕЦ МИ-2 и НЕК

- недостиг на средства в държавните централи за инвестиции/поддръжка

- непазарна подкрепа на ВЕИ/когенерации/ТЕЦ (фиксирани цени, задълж. изкупуване)

Пренос

- незавършен „ънбъндлинг” на вертикално-интегрираното предприятие НЕК

- недостатъчни регулирани приходи на преносния оператор ЕСО

- риск от намаляване на инвестиционните и експлоатационни разходи

- протекционизъм спрямо вноса на енергия чрез ограничаване на капацитетите

Обществена доставка

- Изкуствено завишаване на приходите на НЕК за покриване на нерегулирани дейности

- Трайна необоснована тенденция за намаляване на регулираните цени на централите

- Енергията от всички дългосрочни договори влиза в регулирания микс

- Намаляване на броя на потребителите и количествата енергия в регулирания сегмент
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Предизвикателства по веригата на стойността (2/2)

Разпределение

- Намаляване на необходимите приходи за мрежовите компании

- Риск от забавяне на инвестиционни и ремонтни програми за мрежите

- Необосновано намаляване на допустимите мрежови загуби за ЕРП

- Заплахи за отнемане на лицензиите на разпределителните дружества

Крайни снабдители

- Непълно покриване на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ

- Намаляване на необходимите приходи за краен снабдител

- Непълно признаване на разходите за балансиране след старта на балансиращия пазар

- Процедури за отнемане на лицензиите

Търговци на електроенергия

- Липса на информация за резултатите от балансиращия пазар – цени/производители

- Недостатъчно прозрачни търгове за продажба на електроенергия от централите

- Технически ограничения за внос/износ на електроенергия

- Огромно забавяне на процедурите за либерализация на пазара
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България – извън вътрешния енергиен пазар на ЕС

Източник: ACER, The Agency’s Work Programme Outline for 2015
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Пречки пред “market coupling” (България/Румъния)

• Наличие на “експортни такси” в България

• Забавен процес по създаване на енергийна борса в България с неясен 

времеви график

• Несъвместимост на механизмите за подкрепа на ВЕИ 

(преференциални цени  зелени сертификати)

• Наличие на допълнителни задължителни механизми за изкупуване на 

енергия от ТЕЦ и когенерации

• Недостатъчно участие на българските институции и компании в 

рамките на ACER, ENTSO-E, ERRA

• Липса на предвидимост по отношение на регулаторната среда

• Неадекватна ценова политика от страна на дъщерните дружества на 

БЕХ, участващи в свободния пазар

• Политика на протекционизъм по отношение на трансграничните 

капацитети, която ще доведе до непредвидими ефекти

• Пропуснат опит от забавянето на борсата в България: румънската 

борса OPCOM навършва 14 години през август
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Част от проблемите без решение

България е с най-ниска енергийна сигурност в ЕС:

- По показател “енергийна и въглеродна интензивност”, най-
уязвимата страна е България, следвана от Естония, Румъния, 
Словакия, Чехия и Полша

- По показател “дял на енергийните продукти в търговските 
дисбаланси”, най-уязвимите страни са България, Кипър, Литва, 
Словакия, Унгария, Словения и Литва.

- По показател “сигурност на доставките”, най-уязвимите страни в 
ЕС са Малта и Кипър (силна зависимост към един ресурс – петрол)

Източник:

“Member States’ Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment”, 
Occasional Papers 145 | April 2013, Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs, EC
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Енергийна и въглеродна интензивност на България

• Най-висок разход на енергия за 
единица БВП в ЕС

• Най-висока енергийна интензивност 
на индустрията в целия ЕС, 
въпреки намалението с 39% за 
периода 2006-2010 г.

• Най-ниски средни цени на 
електроенергията и природния газ в 
ЕС (в абсолютни стойности)

• Сред страните с най-висок дял на 
енергийните разходи в бюджета на 
домакинствата

• Най-висока въглеродна 
интензивност на икономиката в ЕС 
(заради високия дял на твърдите 
горива в микса, най-вече на ниско-
калоричните лигнитни въглища, и 
специализацията в енерго-
интензивно производство)

• Много ниска енергийна 
ефективност в транспорта

Източник:

“Member States’ Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment”, 

Occasional Papers 145 | April 2013, Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, EC
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Регулаторни предизвикателства

• Намаляване, а не засилване, на 
европейските енергийни дисбаланси в 
националната енергийна политика

• Конкурентоспособност чрез стимули 
за подобряване на ефективността, а 
не само с по-ниски цени

• Спешна подготовка за пълната 
либерализация на енергийните 
пазари, която ЕК очаква да види в 
края на 2014 г. – общите пазари ще 
доведат и до общи енергийни цени

• Стимулирането на адекватни 
инвестиции в енергийните мрежи, 
които да позволят пълна интеграция

• Мониторинг на пазарното развитите

• Осигуряване на прозрачност и 
достатъчна степен на информираност 
на пазарните участници

Енергиен

Пазар

Обществен

доставчик

Преносни

компании

Крайни

снабдители

Разпределит.

компании

Стопански

потребители

Крайни

потребители

Генериращи

компании

Търговски

компании

Пазари на 

горива, суровини 

и на околна 

среда

Пазари на 

инвестиционни, 

финансови и 

застрахов. услуги

Пазари на 

индустриално 

оборудване, 

инженерингови 

услуги и решения

Пазари на 

адвокатски 

услуги и 

разрешаване на 

спорове


