
1 

Дискусия 
 

Икономически и фискални ефекти от 
очакваните решения на КЕВР в енергетиката 

Иванка Диловска 
Институт за енергиен мениджмънт 



2 

Приходи и цени 2015-2016  
съгласно проекторешение на КЕВР от юни 2015 
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Приходи за производство на енергия, млн. лв. 
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Задължения към обществото - структура 

лв/МВтч 
пренесен 

млн. лв Годишно 
производство

млн. МВтч 

1.  ТЕЦ AES Марица изток 1 6,84 224 3 653 
2. ТЕЦ Контурглобал Марица изток 3 2,92 96 4 594 
3. ВЕИ 15,92 521 3 435 
4. ВКПЕТ 9,02 295 3 280 

34,7 1 136  14 962 
Компенсации за минали периоди 2,43 80 
Временна компенсация за ДДИЕ 2,97 97 
Опазване на критична инфраструктура 0,11 3 

Неценова „добавка“ - приходи от СТЕ 6,90 226 

40,21 1 316 

Задължения към обществото за НН, регулиран сегмент, лв/МВтч доставен 48,27 
Задължения към обществото за ВН и СрН, свободен пазар, лв/МВтч доставен 42,29 

Общо задължения към обществото 
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Разходи за подкрепа на политики в ЕС 

24,7 
EUR 
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Компоненти на цените за бита 
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Структура на електроенергийните цени за домакинствата с потребление между 2500 и 
5000 кВтч, евро/кВтч, второ полугодие на 2014 

енергия мрежови разходи данъци и такси 
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Компоненти на цените за индустрията 
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Структура на електроенергийните цени за индустрията с потребление между 20 и 
500МВтч, евро/Квтч, второ полугодие на 2014  

  

енергия мрежови разходи данъци и такси 
Цените са без ДДС и други 
възстановими данъци 
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Дефицити 
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НЕК ЕАД – финансови резултати 2014 

 Финансов резултат 2014: загуба (-644) млн.лв. след отчитане на 125 млн. лв. 
компенсиране на разходи за минали регулаторни периоди; загуба без 
компенсации (-769 млн.лв.) 

 
 Общо задължения:  3 453 млн.лв., в т.ч.: 

- Към свързани лица (група БЕХ) – 1 432 млн.лв. или 41,5% 
- Към доставчици на енергия – 1 383 млн.лв. или 40% 
- Към др. доставчици – 115 млн.лв. или 3,3% 
- Провизии за СО2 – 42 млн.лв. или 1,2% 
- Към банки – 230 млн.лв. или 6,7% 
- Други – 251 млн.лв. или 7,3% 

 
 Отрицателен нетен оборотен капитал: (-922) млн.лв. 
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НЕК ЕАД 2015 - 2016 
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 Нетно производство на ЕЕ: 15 013 991 МВтч 
 Нетна печалба – 79 млн.лв 
 Приходи от продажба на ЕЕ:  

– Приходи от регулиран сегмент 34,43 лв/МВтч х 5 968 431 МВтч = 206 млн. лв 
– Приходи от свободен пазар 69 лв/МВтч х 9009844 МВтч  = 625 млн.лв  

 Вземания от свързани лица – 170 млн.лв. (169,5 млн. лв от НЕК ЕАД) 

АЕЦ Козлодуй ЕАД 

  Решение на КЕВР  
Ц-12/30.06.2014 

Заявление на АЕЦ 
за цени 01.07.2015 

Проекторешение на 
КЕВР за цени 

01.07.2015 
Цена за енергия, лв./МВтч 15,30 16,97 15,30 
Цена за разполагаемост, лв./МВтч 13,73 31,87 13,73 

Отчет 2014 
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ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 

 Финансов резултат: загуба(- 34) млн.лв 
 Краткосрочни задължения към свързани лица: 166 млн. лв 
 Текущи вземания от свързани лица: 32 млн. лв 
 Разходи за квоти СО2: 103 млн. лв 
 

 

 Нетно производство на ЕЕ: 7 541 573МВтч  
 
 Приходи от продажба на ЕЕ:  

– Приходи от регулиран сегмент 69 лв/МВтч х 1 123 269 МВтч  = 78 млн. лв 
– Приходи от свободен пазар 72 лв/МВтч х 6 418 304 МВтч = 463 млн. лв   

Отчет 2014 
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ЧЕЗ Разпределение България Заявено от 
01.07.2015 

Проект на решение 
на КЕВР 

Експлоатационни, административни и с общо 
предназначение разходи, млн.лв 

136,4 108,7 

Разходи за амортизации, млн.лв 72,8 54,4 
Технологични разходи, % 11,75 8 
Технологични разходи, млн.лв 109,7* 74,7* 

Разходи за балансиране, млн.лв 8,7 Не са включени 
Компенсиране на разходи от минали периоди, млн.лв 17,8 Не са признати 
Регулаторна база на активите, млн.лв 638,2 546,4 
Норма на възвръщаемост на капитала, % 7,4 7,04 

Възвръщаемост, млн.лв 47,2 38,5 
 

ЧЕЗ Разпределение АД 

 *С добавени 40,21 лв/МВтч „задължения към обществото“  
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НЕК 
обществен 
доставчик 

Крайни 
снабдители 

Стопански 
потребители 

на НН 

Домакинства 

Снабдителите губят от бита 

 20,49 лв/МВтч 

 216 млн. лв/год. 

Бизнесът НН плаща  

с 32% по-скъпа 
енергия от бита 

125,32  
лв/МВтч 

104,83  
лв/МВтч 

138,85  
лв/МВтч – три скали 

 

Резервът се изчерпва! 

Кръстосано субсидиране м/у индустрия и бит на 
регулирания пазар 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id%3D160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id%3D160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
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Потенциал за ефективност 
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Интензивно използване на мощностите 

AES Марица Изток 1 
 
Цена за разполагаемост – 61,70 лв/МВтч* 
Цена за енергия -  68,07 лв/МВтч 
Базова разполагаемост -  4833 хил.МВтч КЕВР НЕК 

1. Количество електрическа енергия   
      3653 хил.МВтч 
2.Изкупена разполагаемост =  
     4833 хил.МВтч*61,70 лв./МВтч =  
     298,2 млн.лв 
3. Енергия стойност =  
     3653 хил.МВтч*68,07 лв./МВтч =  
      248,7 млн.лв 
4. Обща стойност =  
     2. + 3. = 546,9 млн.лв 
5. Пълна цена = 4./1. = 
       149 лв./МВтч 
Разходи НЕК = 2650*149=394,9 млн.лв 

1. Количество електрическа енергия –  
      2650 хил.МВтч 
2. Разполагаемост стойност =  
     4833 хил.МВтч*61,70 лв./МВтч =  
     298,2 млн.лв 
3. Енергия стойност =  
     2650 хил.МВтч*68,07 лв./МВтч =  
     180,4 млн.лв. 
4.  Обща стойност =  
      2) + 3) =  478,6 млн.лв 
5. Пълна цена = 4./1. = 
      180 лв./МВтч 
Разходи НЕК =2650*180=477 млн.лв 

*Договорено, но още не влязло 
в сила намаляване на цената със 
14% 

! КЕВР: „Следва да се има предвид, че и към момента НЕК продава енергия, изкупена от ДДИЕЕ на свободен 
пазар и на балансиращ пазар като част от разходите за тази енергия заявява за компенсиране чрез 
регулираните цени“ 
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Втори регулаторен период 
07*2008 - 07*2013 
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Преодоляване на пазарната доминация 

ЕК’2013: „Българският електроенергиен пазар е доминиран от едно единствено, 
вертикално интрегрирано, изцяло държавно дружество… Пазарните сигнали и 
недостатъчната конкуренция не могат да изпълнят функциите си да осигурят 
ефективност на свободния пазар“ 

Стандартни подходи за преодоляване на пазарната доминация  
 
 Намаляване на размера на производителите с над 25-30%  пазарен дял 
 Увеличаване на броя на конкурентите чрез улесняване на навлизането 

на нови производители  
 Засилване на конкуренцията между съседните пазари  чрез насърчаване 

изграждането на междусистемни връзки 
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BG Планове за осигуряване на ликвидност и 
засилване на конкуренцията 

 БЕХ (в комуникация с ЕК по антитръстовото производство) 
– Създаване на енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с 

експертен опит в оперирането на енергийни борси; 
– Предлагане на предварително определени количества електроенергия на пазара 

„ден напред“ на новата борса в продължение на пет години; 
– Гарантиране независимостта на енергийната борса, чрез прехвърляне контрола 

върху нея на българското Министерство на финансите 

  БНЕБ 
– Краткосрочен старт на борсова търговия ден-напред 
– Централизирана пазарна платформа за двустранни договори за енергия 
– Споразумения за осигуряване на ликвидност на борсата с трите най-големи 

производители на електроенергия (АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ МИ-2 и НЕК) 
– Търгуване през БНЕБ на енергията от ВЕИ и на енергията за технологични разходи 
– Присъединяване към специализирани международни организации/борсови 

обединения (EUROPEX/APEX) 
– Обединение със съседните пазарни зони 
– Въвеждане на пазар в рамките на деня 
– Оценка на потенциала за разширяване на портфейла администрирани от БНЕБ 

пазарни сегменти и продукти, вкл. с финансови електроенергийни деривати, 
зелени сертификати, СО2 емисии, природен газ 
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Благодаря за вниманието! 

emi@emi-bg.com 
 

www.emi-bg.cоm 

mailto:ivanka.dilovska@emi-bg.com
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