
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ДЕФИЦИТА В 
СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА, В Т.Ч. В НЕК, БЕЗ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНИТЕ 

1. Компетентно и некрадливо  управление на дружествата с държавна собственост -  
промени в дълбочина, в т.ч.  

- необходимост и ефективност от съществуващата работна сила (дори само 
от това перо ефектът би бил над +100 до +190 млн. лв. годишно),  

- некорумпирано управление на доставките на услуги, материали, ДМА 
(годишен ефект от порядъка на +110 до +160млн. лв.),  

- постоянен мониторинг над производствените процеси с цел оптимизация 
(допълнително съкращаване на оперативни разходи +30 до +50 млн. лв.),  

- мониторинг над експортната реализация – преимуществено през 
държавния търговец (ефект +80 млн. лв. до + 170 млн. лв. при частично 
налагане и на експортни такси), 

- ограничаване на „загубите“ в мрежата (ефект +100 млн. лв.), 
- мониторинг над продажбите на балансираща енергия (ефект +30 до +60 

млн.лв.). 

Допълнителнителен положителен ефект за стопанските потребители ще има и от 
преразглеждане на политиката за реализация - да се премине към продажба на лотове 
по правилата на борсовата търговия, да се структурират пакети по матуритет, обем и 
профил (дневен банд, нощен банд, небандов стандартизиран профил с максимуми в 
дневния интервал, съботно-неделни пакети и т.н.) - това ще позволи надеждно 
прогнозиране, постигане на оптимални пазарни цени, ефективно балансиране. 

2. Разумно ограничаване на количеството скъпа енергия/непазарни цени , която 
се изкупува/компенсира  - държавата има огромен апарат (контролен, разрешителен, 
че и ... репресивен) за да го постигне! Този пункт засяга ВЕИ, заводски централи, 
топлофикационни дружества, дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия 
(ДДИЕЕ) (ефект + 300 до + 500 млн. лв.). 

3. Финансиране и реализация на бъдещи инвестиционни проекти в сектора с частните 
инвеститори по най-прозрачния механизъм - набиране на ресурс през капиталов пазар - 
това, което АИКБ нарече "капиталов референдум". 

4. Разписване на "пътна карта" или документ с друго подходящо заглавие, но при всички 
случаи - програмен материал с набелязаните цели, а по всяка цел да има конкретни стъпки 
за реализация, референтни пунктове със стойности за постигане, конкретни срокове за 
изпълнение, отговорник за изпълнение и отговорник за контрол, санкции за неизпълнение. 

5. Приемане на подходящ контролен обществен механизъм над процесите в сектора - 
напр. орган към НС със състав между 5 и 9 души при съотношение поне 2/3 в полза на 
плащащите за случващото се в сектора - потребяващата индустрия. Опитът с организиране 
на енергиен борд практически се провали с определяне на състав, в който освен държавни 
чиновници преобладаваха именно доставчици на „скъпата електроенергия”. 

6. Утвърждаване на Наредбата за подпомагане на засегнатите индустрии - 
разработена в пълно съответствие с Насоките на ЕК - без ограничения. Това е право и 
възможност по закон. Насоките на ЕК са придружени с огромен по обем качествена 
информация, анализ и изводи за Оценка на въздействието. Недопустимо е налагането на 
дискриминационни ограничения, непрозрачни механизми (в т.ч. чрез критерии за 
допустимост, които създават и корупционни предпоставки. С Наредбата „електроуязвимите 



индустрии“ трябва да получат намаление на текущата цена, а не по-малко увеличение 
(ефект –180 млн.лв.) 

7. Държавни целеви политики за подпомагане на бедните и слабите с енергийни 
ваучери, а не чрез национални субсидии, при които се възползват в най-голяма степен 
богатите и силните. В момента сме свидетели именно на такива неефективни политики – 
например субсидираното изкупуване на електроенергия от Топлофикация София, пак в 
същото дружество – субсидирано топлоподаване! 

Сумарен нетен ефект от всички мерки за ограничаване на разхищенията и 
кражбите: 

от 570 млн. лв.  до 1 млрд.лв. годишно 

КАКВО ПОЛУЧИХМЕ КАТО ПСЕВДОМЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ДЕФИЦИТА В 
СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА 

1. Проекто-решение на КЕВР за увеличение на цената на електроенергията за 
стопанските потребители на свободен пазар от 18,93 лв. на 40,21 лв. или с 21,28 лв. 
чрез промяната на ценовата добавка за „задължения към обществото“.  

2. Проекто-наредба за подпомагане на засегнатите индустрии с дискриминационни 
прагове за допустимост и праг за компенсации от 30 ГВтч. 

Резултат от това: 

1. Над 5 хил. предприятия, купуващи енергия на свободния пазар /гръбнака на 
ИНДУСТРИЯТА/ ще получат увеличение от 13% до 20% в зависимост от 
консумацията и/или дали попадат изобщо в обхвата на наредбата, както и според 
присъединеността си и произлизащ от това риск за мащабни макроикономически 
проблеми в т.ч. значителен спад в икономическата активност и рязко нарастване на 
безработицата – прогнозиран нетен ефект над 650 млн.лв. преки разходи и 
пропуснати приходи за бяджета. 

2. Продължаване на политиките за изтичане на огромен финансов ресурс чрез 
непазарно определени ценови надбавки към малък брой заинтересовани и 
фаворитизирани енергопроизводители и търговци. 

3. Отказ от провеждане на реформи в сектор „Енергетика”. 


