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СТАНОВИЩЕ 

относно 

Резюме на доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова 
стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор" 

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) приветства действията на правителството в посока 
стабилизиране и либерализиране на сектор „Електроенергетика” и се стреми към активно 
участие в дебата за постигането на тези цели. Публикуваният документ за обществено 
обсъждане от Министерството на енергетиката продължава добрите практики на 
сътрудничество с международни институции за анализиране и превъзмогване на 
предизвикателства пред развитието на електроенергетиката в страната. За последен път 
подобни препоръки бяха изготвени от Световната банка и Европейската комисия през 2013 г. 
За съжаление твърде малка част от тях бяха взети предвид от правителствата до момента, 
което води до недостатъчно бързо оздравяване и трансформиране на сектора.  

Публикуваният  документ представлява резюме на доклад на Световната банка, изготвен като 
техническа помощ и консултации за Българския енергиен холдинг (БЕХ). Липсата на подробна 
информация на заданието на въпросния доклад, както и факта, че е публикувано единствено 
резюмето на доклада, прави становището ни условно. Част от по-долу засегнатите въпроси 
могат както да са разгледани в по-големи детайли в самия доклад, така и да не са част от 
първоначалното задание. Поради тези причини от ИПИ смятаме, че е необходимо 
публикуването както на заданието на доклада, така и на пълния му текст (с изключение на 
търговска информация, публикуването на която може да окаже негативно влияние върху 
държавните компании в структурата на БЕХ). 

В публикуваното резюме се прави кратък преглед на състоянието на електроенергийната 
система (ЕЕС) и проведените реформи през последните няколко години. Отчетено е, че 
въведените мерки са довели до значително подобряване на тарифния дефицит в регулирания 
сектор, макар да не е посочено как е изчислен. За съжаление не са включени данни за 2016 г., 
за да се види дали предприетите мерки имат устойчиво въздействие или еднократен ефект 
върху сектора. 
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Натрупан дефицит и компенсирането му 

В резюмето се посочва, че натрупаните задължения в сектора възлизат на 1,9 млрд. лв. без да е 
представена повече информация на какво се дължи, в кои периоди са натрупани и как са 
изчислени. Според изчисления на ИПИ на база на ценовите предложения на Националната 
електрическа компания (НЕК) и ценовите решения на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), към юни 2016 г. задълженията на НЕК само към производители на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) производители, 
топлоелектрически централи (ТЕЦ) със споразумения за изкупуване на електроенергия (СИЕ) и 
ПАВЕЦ възлизат на около 2,4 млрд. лв. 

За финансовото стабилизиране на сектора се предлагат рефинансиране на облигационните 
заеми на БЕХ при по-добри условия чрез увеличаване на държавния дълг или чрез 
предоставяне на държавна гаранция и увеличаване на цената за „задължения към обществото” 
(ЗКО). Според нас осигуряването на допълнителни източници на приходи е разумно да се 
предлага едва след като са оценени и изчерпани вътрешните за системата резерви за 
покриване на натрупаните задължения. Примери за подобни мерки са:  

 освобождаване на държавните компании от несвойствени дейности – ТЕЦ „Марица 
Изток 2” е собственик на футболния клуб „Берое”, почивни станции и др. 

 изкупуване от държавата на публична държавна собственост от НЕК, която е свързана с 
изградена от компанията инфраструктура около хидровъзела „Цанков камък”,  каквото 
предложение се обсъждаше от предходните министри на енергетиката и финансите в 
средата на 2015 г.; 

 повишаване на ефективността и намаляване на злоупотребите – през 2015 г. НЕК 
продава цялото количество електроенергия с пиков профил преди началото на 
годината, което води до пропуснати ползи по-късно през годината, когато такава 
енергия е можела да се продаде на по-висока цена. При този случай Комисията за 
защита на конкуренцията предявява твърдение за злоупотреба с господстващо 
положение към НЕК.  

 

В същото време би следвало да се коригират част от неправомерно използваните „резерви” в 
системата, благодарение на които цените за крайните клиенти на регулирания пазар бяха 
намалени два пъти през 2013 г. и още веднъж от началото на 2014 г. Такива, например, са 
признаването на по-ниски от реалните технологични разходи на електроразпределителните 
дружества (ЕРД), което противоречи както на националното и европейското законодателство, 
така и на принципите на регулирането чрез стимули.  

Едва след като бъдат изчерпани реалните резерви в сектора, могат да се обмислят мерки за 
осигуряване на допълнителни приходи. Докато предложеното в резюмето увеличение на 
цената за ЗКО да изглежда обоснована мярка (макар при използване на вътрешните резерви в 
системата темпът на увеличението к да се окаже различен от предложения), отпускане на 
директна държавна помощ чрез емисия на дълг или държавна гаранция не е еднозначна. 

От една страна отпускането на директен заем от държавата или държавна гаранция може да 
има положителен ефект върху ценовата политика, тъй като създава директен натиск за 
определяне на по-близки до реалността цени, за да се осигури безпроблемното връщане на 
кредита или за да се избегне активирането на държавната гаранция. От друга страна, за да 
бъде избегнато обществено недоволство при повишаване цената на ЗКО, управляващите могат 
да се изкушат да трансформират отпуснатия кредит в капитал, както направи БЕХ през март 
2016 със задължение, отпуснато към ТЕЦ „Марица Изток 2”. 

Рискът от това държавният заем да не бъде върнат означава, че всички данъкоплатци биха 
субсидирали цената на електроенергията, независимо от вида потребител, профила на 



3 
 

потребление, доходите, енергийна ефективност и др. Тъй като крайният ефект от държавния 
заем ще бъде да ограничи увеличението на крайните цени за всички потребители, то би имало 
най-голям финансов ефект върху потребители с високо потребление и/или ниска енергийна 
ефективност. Чрез продължаване на изкуственото потискане на крайните цени се създават 
грешни стимули, които възпрепятстват както развитието на сектора, така инвестициите в 
енергийна ефективност. 

Директни плащания от бюджета към електроенергийния сектор изкривяват допълнително 
пазарната среда и създават непренебрежими морални рискове, затова би следвало да са 
последната мярка, към която се прибягва. Въпреки това, ако след използването на вътрешните 
за системата резерви и постепенното увеличение на цените все пак са необходими 
допълнителни приходи и от държавния бюджет, те следва да се отпускат с ясно 
предназначение. Такъв е примерът с наредбата за намаляване на тежестта, свързана с 
разходите за енергия от възобновяеми източници, чието действие е ограничено до компании с 
определен профил на потребление и производство, чиято конкурентоспособност би 
пострадала при увеличение на цената за ЗКО. По същия начин следва да се идентифицират 
рискови групи потребители – компании и домакинства, които могат да получат временно 
облекчение от цената за ЗКО на база на обективни критерии. 

Хоризонт и последователност на предложените мерки 

Друга слабост на резюмето е липсата на хоризонт и последователност на някои от 
предлаганите мерки, които са взаимосвързани. Така например в резюмето се обръща 
внимание, че постигнатата цена на електроенергия на пазара ден напред (ПДН) към момента 
не е надеждна. Това се дължи на ниските обеми, които към момента БЕХ е задължен да 
предоставя на Българската независима енергийна борса по силата на споразумение за 
осигуряване на ликвидност в резултат на делото на Генерална дирекция „Конкуренция“ на ЕС. 
Според авторите на резюмето този проблем допълнително е утежнен от факта, че 
електроенергийният пазар в България е сравнително малък с малко на брой участници, което 
може да бъде превъзмогнато по устойчив начин единствено чрез обединение с 
електроенергийния пазар на ЕС в средносрочен и дългосрочен план. 

Въпреки че според тях устойчиви референтни цени на ПДН могат да се постигнат най-рано в 
средносрочен план, след обединение с електроенергийния пазар на ЕС, част от предложенията 
включват интегриране на пазара на производители с преференциални цени и СИЕ, както и 
закупуване на технологичните разходи на мрежовите компании от борсата. Ако пазарът не 
може да предостави надеждни референтни цени, това поставя под въпрос и двете 
предложения или поне ги отлага за по-късен етап. В същото време интегрирането на 
производителите и закупуването на технологични разходи е посочено като мярка за 
повишаване на ликвидността на борсата, а оттам и увеличаване на надеждността на 
постигнатите цени. Липсата на ясен хоризонт за прилагане на горните мерки, както и за 
постигане на надеждни референтни борсови цени поставя под въпрос ефектите както от 
интегрирането на производителите на пазара, така и от закупуването на технологичните 
разходи от борсата. И двете оказват влияние върху крайните цени за потребителите, а при риск 
от по-стръмното им увеличение съществува опасността регулаторът отново да потисне цените 
за сметка на компаниите в сектора по същия начин, по който са натрупани и настоящите 
задължения в системата. 

Електроразпределителни дружества 

Една от предложените мерки в резюмето е операторите на преносната и разпределителната 
мрежи да закупуват технологичните си разходи чрез комбинация от дългосрочни договори и от 
ПДН. Неминуемо това рано или късно трябва да се случи както с цел повишаване на 
ликвидността на борсата на сегмента ПДН и на сегмента за двустранни договори, който има по-
дългосрочен характер, така и с цел пазарното определяне на цените за тези разходи.  
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В резюмето е обърнато внимание, че прилагането на тази мярка неизбежно би довело до 
увеличаване на разходите на крайните клиенти, тъй като през настоящия ценови период 
регулираната цена за покриването им е 39,99 лв./МВтч, докато средната цена на ПДН през 
2016 г. е около 64 лв./МВтч, или 60% по-висока. Предвид досегашното поведение на 
регулатора при определянето на нивото и необходимите средства за покриването на 
технологичните разходи не става ясно дали подобно увеличение ще бъде включено в крайните 
цени, по какъв начин ще бъде приложено и какъв би бил механизмът за компенсиране на 
евентуално разминаване между регулаторно определените количества и реално постигнатите 
резултати. 

От 2013 г. определеният от регулатора дял на технологичните разходи е под реално 
постигнатите нива от ЕРД, с което се нарушават не само добрите регулаторни практики, но и 
ценовата регулаторна рамка и се влиза в остро противоречие със Закона за енергетиката, 
според който „цените на енергийните предприятия [трябва] да възстановяват икономически 
обоснованите разходи за дейността им“ (чл. 31, т. 2). През настоящия ценови период нивото на 
технологични разходи за трите ЕРД е определено на 8%, докато реално постигнатите резултати 
през 2014 г. (последният период, за който регулаторът е предоставил данни) са както следва: 
ЧЕЗ – 11,59%, ЕВН – 10,12%, Енерго-Про – 13,08%. Това води до ежегодни загуби за 
дружествата, които единствено биха се увеличили при закупуване на технологичните разходи 
по пазарни цени, ако регулаторната политика остане непроменена. 

Към този проблем може да се добави и регулаторно определената норма на възвръщаемост, 
която от няколко години е 7%. В Решение № Ц – 27 от 31.07.2015 г. е включено подробно 
обяснение за изчисляването к, но при изчислението е прието, че капиталовата структура на 
компанията се състои от 50% собствен капитал и 50% привлечен капитал. Реалната тежест на 
собствения капитал в дружествата обаче е над 90%, което означава, че реалната 
възвръщаемост на капитала би трябвало да е по-висока от регулаторно определената. Това 
създава както затруднения пред оправдаване на бъдещи инвестиции в мрежата пред 
акционерите на дружествата, така и неблагоприятна инвестиционна среда. Имайки това 
предвид не е изненадващо, че от началото на годината едно от разпределителните дружества 
обмисля напускането на българския пазар. 

В резюмето не се обръща внимание на новите задължения, които ЕРД ще имат в резултат на 
либерализирането на пазара, включително евентуалното въвеждане на т.нар. социална тарифа 
за уязвими домакинства. Сериозна част от резюмето обръща внимание на необходимите 
стъпки за интегриране на производители с преференциални цени и СИЕ на пазара, както и на 
преминаването на домакинствата от регулирани към свободно договорени цени, но липсва 
информация за състоянието на разпределителната мрежа, както и прогноза за необходимите 
инвестиции в следващи периоди. Използването на стандартизирани товарови профили далеч 
не е сред най-ефективните решения и следва да се анализира въпросът с въвеждане на 
интелигентни измервателни уреди, включително разходи, технически възможности, време за 
въвеждането им и др.  

Споразумения за изкупуване на електроенергия 

За интегриране на производители със СИЕ на ПДН е предложено въвеждане на т.нар. договор 
за разлика (ДзР), но няма достатъчно информация за действието на механизма. При 
предлагането на механизма липсва оценка за съответствието на договорите с европейското 
законодателство. В анализа на ИПИ от юни 2016 г. „Интегриране на производителите на 
електроенергия с дългосрочни договори на пазара” е направен преглед на опита на Унгария и 
Полша със СИЕ и европейското законодателство, както и предприетите действия, за да 
приведат въпросните споразумения в синхрон с правната рамка. Въпреки че подходът на двете 
страни е различен, резултатът е един и същ – прекратяване на СИЕ и компенсиране на 
производителите за направените инвестиции под формата на първоначално плащане на цялата 
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сума на компенсацията и ежегодни корекции в зависимост от развитието на пазарната и 
икономическата среди. Държавната помощ за компаниите се отпуска по силата на 
методологията за анализиране на невъзстановяемите разходи. 

При определянето на цената на ДзР се препоръчва да се вземат предвид плащанията както за 
разполагаемост, така и за производство на електроенергия, което означава да се покрият както 
капиталовите, така и оперативните разходи на компаниите. Това противоречи на европейската 
рамка за допустимост на държавната помощ, която предвижда покриване единствено на 
капиталовите разходи. Включването на оперативните разходи в осигурената държавна помощ 
е позволено при силно ограничени хипотези и в настоящото резюме не е представена 
информация дали производителите със СИЕ попадат в тях. 

При прилагане на ДзР възниква и гореспоменатият въпрос за референтната пазарна цена. В 
резюмето е предложено референтната цена по ДзР да бъде цената на ПДН, но, както вече 
обърнахме внимание, тя не е надеждна и едва ли може да се очаква да стане такава преди 
присъединяването на България към пазарното обединение с пазара на ЕС. Това повдига 
въпроси относно приложимостта на механизма, както и ефекта върху цената на ПДН, а оттам – 
и върху останалите производители. 

Производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 

В представеното резюме няма информация за преразглеждане на условията по дългосрочните 
договори за преференциално изкупуване на електроенергия от ВЕИ, така че едновременно да 
се намали финансовото бреме върху крайните клиенти и финансовият натиск върху НЕК,  а 
загубата на приходи за частните инвеститори да не застраши продължаването на дейността им. 
Така например една от препоръките на ЕК от направеният анализ през 2013 г. е да се 
преразгледа механизмът за подпомагане на ВЕИ производителите на база на насоки, 
предоставени от ЕК. 

 Това не е екзотично предложение, тъй като в съобщение на Европейския парламент от 
29.02.2016 г. се казва, че страните членки са в пълното си право да изберат дали да преследват 
задължителните национални цели за ВЕИ чрез въвеждане на механизъм за подкрепа или не, 
тъй като той представлява само един от инструментите за това. Нещо повече, страните членки 
имат пълна свобода за действие както по отношение на структурата на тези механизми, така и 
по отношение на промяната на вече въведени такива. Промени могат да се приложат в случаи 
на свръхкомпенсация или при непредвидени обстоятелства, например бързото разрастване на 
определена технология в даден сектор.  

Още в края на 2013 г. ЕК публикува насоки за въвеждане на механизмите за подкрепа на ВЕИ 
производителите на база на най-добрите практики в ЕС, а именно:  

 нивото им да е ограничено до единствено необходимото и;  

 да са гъвкави, така че да отразяват падащите производствени разходи. 

 

В настоящото резюме липсва оценка дали осигуряваната подкрепа на ВЕИ производителите, 
както и предложеният механизъм за интегрирането им на пазара отговарят на насоките на ЕК 
подкрепата да е ограничена до единствено необходимия размер. 

Енергийно уязвими потребители 

Темата за т.нар. енергийна бедност е засегната на няколко места в резюмето, макар да не е 
представена ясна дефиниция за нея. Докато на страница 7, където е представена таблица с 
енергийните разходи на населението по разходни компоненти, се говори за дял на разходите 
за енергия от общия бюджет, то на следващата страница за енергийно уязвими домакинства са 
определени тези, които харчат над 10% от доходите си за електроенергия. Не става ясно защо 
са изключени разходите за топлофикация, твърди горива за отопление, дърва за огрев и газ. От 
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Фигура 2 в резюмето се вижда, че включването на тези разходи увеличава дела на разходите 
на домакинствата за енергийни нужди над 10% дори на домакинствата в най-горните 20% от 
населението по разпределение на доходите. Ако почти цялото население има разходи за 
енергийни нужди, включително отопление, от над 10% от доходите си, това повдига редица 
въпроси относно: 

 адекватността на използваната методология за определяне на енергийна бедност; 

 разликата между енергийна бедност и подоходна бедност; 

 размера на сивата икономика в страната (около 31% по данни на индекса "Икономика 
на светло" за 2015 г., изготвян от Асоциацията на индустриалния капитал в България).  

 

Отговорите на тези въпроси могат да доведат и до преосмисляне на необходимите мерки за 
подобряване на достъпа на домакинствата до енергийни услуги. 

Една от предложените мерки за защита на уязвимите потребители е въвеждане на т.нар. 
социална тарифа. Според нас въвеждането на такава тарифа носи много недостатъци в 
сравнение с предоставяне на целева социална помощ.  

Въвеждането на социална тарифа прехвърля административното бреме по идентифициране, 
мониторинг, превенция на злоупотреби, промяна на ИТ и билинг системи и т.н.  изцяло върху 
разпределителните компании. Подобни дейности увеличават разходите на компаниите, а 
заедно с тях – финансовите рискове пред дружествата. Към тях се прибавят и редица въпроси 
относно това кой ще компенсира разликата в цената – дали това ще са останалите потребители 
и/или ще бъде финансирана от бюджета на Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП). Ако е първият вариант, това означава, че част от потребителите ще плащат по-висока 
цена в сравнение с уязвимите домакинства, което създава стимули за злоупотреби, каквито 
сме виждали в периода 2002-2006 г., в който действаше подобна социална тарифа. 
Алтернативата е дружествата да чакат компенсаторни плащания от МТСП, които не е ясно дали 
ще са регулярни и ще доведе до влошаване на финансовото състояние на компаниите - 
практика, която също се наблюдава до края на 2006 г. 

Предоставяне на целева социална помощ директно на домакинствата от МТСП надали ще 
доведе до чувствително увеличение на административната тежест предвид в момента 
действащите социални програми с такава насоченост. Освен това тази дейност е част от 
основните функции на министерството и подчинените му агенции, докато в противен случай би 
представлявала несвойствена дейност за частна компания. Това, разбира се, означава 
увеличаване на бюджета на министерството, но помощта следва да е с временен характер, тъй 
като енергийната бедност е най-общо резултат от изпреварващо увеличение на цените за 
енергийни услуги над ръста на доходите на домакинството или  ниски/никакви доходи. 
Целевата енергийна помощ би следвало да се разглежда само като временна мярка, която 
облекчава положението на затруднените домакинства. Предоставянето к трябва да се обвърже 
с целенасочена и обхватна социална работа с тези домакинства, предвид факта, че често 
енергийната бедност се припокрива с подоходна бедност. Цялостното впечатление от 
предложените мерки в резюмето е положително и приветстваме тяхното прилагане след 
прецизирането на някои от тях. Препоръчаният подход за пазарна реформа изглежда 
балансиран, но в същото време би отнел значително време за прилагане, в каквато посока са 
заключенията относно постигането на надеждна цена на ПДН най-рано в средносрочен план. 
Предвид продължаващите слабости по отношение на регулаторната политика в сектора, някои 
от които бяха споменати в становището, както и очевидния дисбаланс в третирането на 
свободния пазарен и регулиран сегменти през януари тази година навеждат на мисълта, че е 
необходимо ускоряване на реформите. Също така отново призоваваме Министерството на 
енергетиката да публикува както заданието за изготвянето на доклада, така и пълния му текст 
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(с изключение на търговска информация, публикуването на която може да окаже негативно 
влияние върху държавните компании в структурата на БЕХ).   

Оставаме на разположение за дискусии и коментари. 
 
С уважение,  
 
д-р Десислава Николова 
изпълняващ длъжността изпълнителен директор 
Институт за пазарна икономика 

  


