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П Р О Т О К О Л 
 

София, 04.03.2013 г. 
 

от Обществено обсъждане на проект на решение за изменение на утвърдените с 

Решение на ДКЕВР № Ц-17/28.06.2013 г. цени на електрическата енергия 

 

Днес, 04.03.2013 г. от 09:30 ч. в сградата на ДКЕВР се проведе обществено 

обсъждане, ръководено от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) Юлиана Иванова. 

Присъстваха членовете на Комисията Анжела Тонева, Андон Роков, Стефан 

Герчев, Милена Миланова, Цветанка Андреева, Емилия Савева – Главен секретар,  

директорите на  дирекция “РК - електроенергетика и топлоенергетика”,  дирекция 

„ИАРП” и експерти от ДКЕВР. 

С писмо на ДКЕВР с изх. № Е-04-00-186/01.03.2013 г. като заинтересовани лица 

бяха поканени Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Омбудсмана на  

Р. България, Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното 

събрание, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска 

федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова камара на 

енергетиците, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

на потребителите, „НЕК” ЕАД, „ЕСО” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЕВН 

България Електроразпределение” АД, „Енерго Про България”, КНСБ, КТ „Подкрепа”, 

Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС”, Българска национална 

асоциация Активни потребители.  

 

              На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Росица Тоткова - главен секретар на Омбудсман на Р. България 

 г-жа Нина Бояджиева - началник отдел при Омбудсман на Р. България 

 г-н Константин Стаменов - председател на Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори 

 г-н Валентин Терзийски - заместник-председател на Българска браншова 

камара на енергетиците 

 г-н Макари Новев - Федерация на потребителите в България 

 г-н Венцислав Марков - ръководител управление в „НЕК” ЕАД 

 г-жа Мария Андреева - заместник-директор дирекция в „ЕСО” ЕАД 

 г-жа Зорница Генова - ръководител направление «Регулация» в „ЧЕЗ 

България” ЕАД 

 г-н Гочо Чемширов – заместник-председател на УС „ЕВН-България” ЕАД 

 г-н Пламен Стефанов - „Енерго-Про България” ЕАД 

 г-н Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ 

 г-н Божидар Митев – председател на Независимата синдикална федерация 

на енергетиците в България към КНСБ 

 Александър Загоров – конфедерален секретар КТ „Подкрепа” 
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 г-н Огнян Винаров – БТПП и пълномощник на гражданското общество от 

протестите, организирани от Янко Петров, Дончо Дудев и Стоян Грозданов 

 г-н Георги Найденов – „Технически ренесанс” 

 

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Комисия по 

икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание, Конфедерация 

на работодателите и индустриалците в България, Българска национална асоциация на 

потребителите, Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС”, Българска 

национална асоциация Активни потребители не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на всички средства за 

масова информация. 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение за 

изменение на утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-17/28.06.2013 г. цени на 

електрическата енергия. 

 

На общественото обсъждане изказванията се записваха на магнитофонен запис. 

 

Изказвания: 

Р. Тоткова - Омбудсман на Р. България: 

Аз много Ви благодаря, че започвате от Омбудсмана на Р. България, но 

Омбудсманът обикновено първо слуша гражданите и техните представители в различни 

организации и органите и след това взема отношение. Тъй като днешното обсъждане е 

изключително важно, смятам, че трябва да кажа някои основни неща като представител на 

омбудсманската институция.  

Днешното обсъждане може да се смята като началото на диалога, който ние сме 

длъжни и трябва да осъществяваме със структурите на гражданското общество и със 

самите граждани, защото е очевидно, че ние все още не сме се научили на това как да 

водим тези разговори, как да изслушваме хората и очакваме от тях да ни дават 

професионални и много компетентни становища, а всъщност техните мнения са този 

сигнал, който ние всички трябва да чуем, и като експерти след това да разчетем и 

претворим в основните документи. Най-голямата тревога на Омбудсмана е, че 

потребителите са поставени в изключително неравностойно положение спрямо 

доставчиците на обществени услуги, в т.ч. и електроразпределителните дружества. 

Достатъчно е да прочетем Общите условия и да се уверим в това. Още повече тази грижа 

трябва да бъде защитена и аз мисля, че това са следващите стъпки, които трябва да бъдат 

осъществени. Тази грижа трябва да бъде осъществена както с гражданските структури, но 

най-голямата отговорност за това се пада на ДКЕВР, защото по философията на самото 

съществуване трябва да защитава правата на потребителите. Всички ще се съгласят с това, 

че доставчиците на обществени услуги са в икономически надмощно положение спрямо 

обикновения гражданин, независимо от това дали е организиран или не, дали протестира 

или не. Затова тези гаранции трябва да ги има в нормативните документи. Ние отдавна 

настояваме ОУ да могат да се променят и по инициатива на гражданските организации, 

дори от отделни граждани. Има държави със стабилно демократично развитие, в които 

имат право дори на индивидуална конституционна жалба. Това няма да е прецедент. 

Хубавото е, че все пак има известен напредък, защото и ДКЕВР нямаше такива права – да 

инициира промени. Това е един начин, по който гражданите могат да влязат в 

регулирането на отношението между доставчиците и себе си като потребители. Има и 

много други въпроси, които са свързани с тези взаимоотношения. Аз не смятам, че трябва 

да се повтарят всички, но искам да поставя един въпрос, който според нас е съществен в 

тези отношения, и засилва усещането ни, че ние сме в подвластно положение и сме 

закрепостени към т.н. монополи. Това е определянето на таксите за извършване на 
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различни услуги. Вслушайте се в този глас на хората, който многократно е изразяван, 

защото ако на мен ми прекъснат тока като потребител, аз няма към кого да се обърна, 

освен към моето разпределително дружество. То определя една цена, която в много 

случаи е далеч над самото потребление. Тъй като тук имаме монополно предлагане на 

услуги, те трябва да бъдат регулирани и трябва да може гражданите да бъдат защитени по 

този начин. Знаете, че и в държавата има такъв принцип по отношение на държавните 

такси и много от гражданите имат правото да защитават своите права именно, за да 

доказват разходнопокривния характер на тези такси. 

Моят апел днес е, когато определяме цената на тока, нека да изслушаме всички. Не 

очаквайте от всички нас (аз не съм експерт по цената на тока и не бих могла да се 

произнасям по това правилно ли е формирана.) Вашата задача е да убедите такива като 

нас, че Вие сте направили максималното и това, което трябва да се направи. Но нека да 

приемем днешното обсъждане като начало на един диалог, който ще постави 

потребителите наравно, даже малко по-високо, именно защото те са икономически по-

слаби да защитават правата си, за да може да гарантираме това. Нека да не чакаме хората 

да изкрещят гнева си, а да улавяме тези симптоми много по-навреме, за да може всеки 

един от нас да каже, че е изпълнил задължението си, което законът му е възложил. Зная, 

че Ви е трудно и във Вас са съсредоточени целият гняв на гражданите, на потребителите, 

но такива предизвикателства се случват. Смятам, че имате възможност да отговорите на 

тези предизвикателства. Желая Ви успех, което ще бъде успех и за нас - потребителите. 

 

Б. Митев – КНСБ: 

Първо искам да кажа, че ние като КНСБ нямаме покана за днешното обсъждане. 

Няма да коментирам, че не е имало Консултативен съвет и т.н. Разбирам Вашето 

притеснение и желание да реагирате колкото се може по-бързо. Бих предложил да внесете 

малко повече яснота по отношение на Вашето предложение. Ние научаваме за Вашите 

намерения от медиите. Какво влагате Вие в тази идея? Бъркате в микса, вадите, слагате 

централи в микса - трябва да сме наясно. Как стигате до тези проценти за трите ЕРД-та? 

 

Емилия Савева – главен секретар: 

На всички заинтересовани лица е изпратена покана за участие в общественото 

обсъждане, в петък в работно време,  по факс. На КНСБ също е изпратена такава, имаме 

доказателство за това. Проверете си кореспонденцията. 

 

Б. Митев – КНСБ: 

Добре, ще се радвам да го видя, но бихме искали да започнем с Ваша презентация. 

 

Ю. Иванова – председател на ДКЕВР: 

Нашите доклад и проект на решение са изложени на интернет страницата ни още в 

петък. Затова не можете да кажете, че сте информирани от медиите. Всичко, което е 

свързано с процедурата по предстоящите цени на електрическата енергия, е публикувано 

на сайта на ДКЕВР. Не може да ни обвините, че не сме информирали обществото.  

 

Л. Младенова – началник отдел „Цени”: 

В доклада по предложението на ДКЕВР за цената на електрическата енергия ясно е 

описано какви са корекциите. Корекции в микса не сме правили, тъй като нямахме 

информация до този момент, какви промени биха били ефективни, така че да се запази 

безопасното функциониране на енергийната система. Намалени са технологичните 

разходи на ЕРП-та от 15% на 12%. Направена е корекция с цената на газа, промяната на 

цените от 01 януари на електропроизводствените дружества, които участват във 

формирането на миксовата цена. Това са двете корекции, които са направени. Третата 

корекция е на база на данни от „ЕСО” ЕАД. Предложили сме промяна в тарифната 

структура с цел да се стимулира нощното потребление, което ще даде положителен ефект 
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върху цялата електроенергийна система. Корекции в микса не сме правили. Квотите са 

така, както са определени към 01.07.2012 г. на централите. 

 

В. Терзийски - Българска браншова камара на енергетиците: 

Българска браншова камара на енергетиците се запозна с доклада на работната 

група, касаещ промяната на цените на електрическа енергия, най-вероятно като 

предложение, валидни от 05.03.2013 г. Г-жа Младенова презентира точно отразените 

редукции, които са във връзка с намалени разходи на НЕК от 16 млн. лв., тъй като ще 

заплати такава сума по-малко към топлофикационните дружества, работещи на природен 

газ. Що се отнася до намалените технологични разходи на ЕРД, предполагам, че всеки 

един от колегите ще презентира от своя гледна точка позицията и възможността за това 

намаление. Искам да поставя въпроса за т.н. технически микс. Възможността на 

електроенергийната ни система да има връзка от доставчици на горива, преработката на 

тези горива в енергия, преносът и трансформирането на тази енергия през цялата верига 

до краен потребител трябва да бъде надеждна, балансирана и прогнозируема и този 

процес да бъде управляем. За да може „ЕСО” ЕАД да управлява тази енергийна 

инфраструктура, нещата трябва да бъдат вземани като решения с оглед на техническата 

обвързаност на всички участници в процеса. Затова настояваме, когато и както се 

преглеждат цените, на който и да е от веригата, да бъде взета предвид и техническата 

възможност за управление на системата и надеждността и сигурността на доставките, 

защото те се на първо място. На второ място е цената. Ако нямаме техническата 

възможност за управление на процесите и допуснем аварии, тогава цената ще е много по-

висока от разходната част на което и да е от дружествата. Затова настояваме да бъдат 

взети предвид становищата и на браншовите организации, да има срок, в който те да бъдат 

представени, и когато Комисията се произнася, да вземат предвид и техните мнения. Що 

се отнася до намалението на крайния потребител, защото всички сме крайни потребители, 

смятам, че ефектът от предложените от 5,6% до 5,9% ще бъде много краткотраен. 

Истинското решение е свързано с възможността на българската икономика да генерира и 

произвежда брутен вътрешен продукт и да генерира и усвоява средства след като тази 

енергия е конвертируема (от медиите чух много мнения, че ние не сме конкурентни и 

способни като производители и източник на енергия). Международните цени и 

регионалните борси са твърде категорични на това мнение. Там цените са между 36 до 62 

евро в зависимост от това кой ден, кой час и по какъв начин (24 ч. нонстоп или пикова 

енергия). Определената цена на микса (нашият пазар, който е администриран), е цената, 

която „НЕК” ЕАД продава на ЕРП-та, и тя е 79,18 лв. до днес. Всеки сам може да си 

направи изводите дали сме конкурентни или не. Въпросът е как се управлява и какви са 

условията, за да достигнем до крайния пазар. Ще внесем писмено становище.  

 

М. Новев - Федерацията на потребителите в България: 

Ако Комисията издържи в тази безтегловна ситуация, виждам една стартова 

активност която, ако зависи от нас, ще я подкрепим. Аз съм работил в енергетиката от 

1955 г. и съм запознат тотално с всичко и имам умопомрачителна квалификация в 

енергетиката, помагал съм навсякъде, но навсякъде съм бил притискан, тероризиран. 

Имам чувството, че в приватизационния договор е написан един текст. Да се пита дали ще 

се плаща ДДС или не. 

Изненадващо ДКЕВР си направи Устройствен правилник. В него ден след ден този 

правилник махаше контрола. Вие се обезсърчихте, защото натискът беше голям след 

приватизирането на ЕРП-та. Въобще не говорете за държавни ЕРП-та, защото го познавам, 

когато беше държавно. 

Технологични загуби – те са технически и търговски. Когато се въведе 

тримесечното отчитане, никой не вдигна вой. Една група активно се намесихме, аз им 

заявявам, че навремето имаше шестмесечно отчитане. Сега за 10-15 дни вдигнаха такъв 

вой. Аз им казвах тогава, че те не се притесняват от търговските загуби през тези месеци и 

затова могат да отчитат и веднъж в годината. По старата схема правителството забрани 
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шестмесечното отчитане, тъй като всеки месец вие трябва да направите анализи къде са 

кражбите. Един дипломант доказа, че загубите са 3%-4%. Загубите са от 4% до 7% за 

цялата мрежа в Чехия. Г-н Шушулов позволи загуби от 20% без да ги диференцира.  

 

Гражданин: 

Методът, по който се определя цената, разпределението и насоките от ЕРД-та. 

Видно е, че има два лиценза на ЧЕЗ България. Цената на тока е сгрешена още в началото, 

защото не би трябвало да се включва пренос, превоз, транспорт и др. Трябваше да се 

определи крайната цена на този ток и тази цена да се знае от гражданина. Втората част от 

фактурите дава възможност на ЕРП-та да правят комбинации и машинации. При 

тримесечното отчитане историята беше същата като сега. Съгласно лиценз №135-07, в 

който са включени условията за преноса на електрическата енергия, се вижда, че 

потребителят има правото само да плаща. Електромерът е кантарът, с който ЕРП-то 

продава своята стока. Получава се така, че продавачът с неговия кантар ми определя какво 

аз трябва да правя. Право за тези машинации им е дал ДКЕВР. Това е узаконено с решение 

на ДКЕВР№ ОУ-056 / 07.11.2007 г. Мен не ме интересува къде е произведен токът, който 

ще използвам, интересува ме цената, която ще платя. Всичко останало е игра между 

„НЕК” ЕАД и ЕРП-та. 

 

Бивш енергетик: 

Аз и моята фамилия сме клиенти на ЕРП повече от 90 г. До 01.01.2007 г. ние 

плащахме по фактура – количество енергия по кВтч. Сега получавам сметка с 10 графи. 

Вчера получавам сметка за м. февруари и ЧЕЗ ме успокоява, че от 100 лв. те вземат само 9 

лв., тъй като таксата „невъзстановяеми разходи” те привеждат на „НЕК” ЕАД, таксата 

„зелена енергия” - те привеждат на „НЕК” ЕАД, таксата „високоефективно производство” 

- те привеждат на „НЕК” ЕАД, таксата „достъп до мрежата” - те привеждат на „НЕК” 

ЕАД. Какво ме интересува мен това? Затова гражданите се възмущават и не могат да 

разберат какво плащат. За мен тези неща са въведени, за да узаконят беззаконията на ЕРП-

та. Методологията е объркана. Навремето доц. Гатев казваше, че в ценообразуването се 

получават накрая три стълба – производство, пренос, разпределение и трансформация и 

технологични загуби. Технологичните загуби не могат да превишават от централата до 

крайния потребител повече от 10%-15% и това беше по време с много по-високи 

технологични загуби, отколкото сега. Сега Вие давате на ЧЕЗ 15% загуби, когато според 

мен не са повече от 4%-5%. При „НЕК” ЕАД излиза, че повече от 25% се губи. 

За да се успокоят хората, трябва да отмените този начин на отчитане. 

 

Ю. Иванова – председател на ДКЕВР: 

В нашия доклад точно това е описано. Даваме възможност на ЕРД-та да дадат 

крайната цена. 

 

Бивш енергетик: 

Защо им дадохте това право? Това беше Ваше право. На 01.07.2008 г. се отказахте 

да определяте цената на крайния потребител и предоставихте това право на ЕРП-та. Още 

на 01.07.2008 г. ЕРП-то ми пробутва една нова позиция – достъп до 

електроразпределителната мрежа. На какво основание, какъв е този достъп? Аз като 

електроинженер Ви казвам, достъп се дава не за енергия, а за мощност еднократно, когато 

искате да включите нова мощност. Трябва да въведете стария начин, както си беше преди 

години. За всички такси трябва да се намери начин да бъдат вмъкнати в цената. 

 

В. Марков - „НЕК” ЕАД: 

Запознахме се с доклада. Виждаме, че намалението на нашата цена отразява 

корекциите на цената на газа. Това ще бъде и нашето възражение, защото това нещо се 

прилага за първи път от Вас, въпреки че през годините многократно е извършвана 

корекция и тя винаги е била в увеличение на цената. Това е било загуба за нашата 
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компания, но никога не сте ни компенсирали после. Само за миналия регулаторен период 

загубата беше 16,7 млн. лв. (съпоставима със сегашната). Тук виждаме една 

безпринципност при прилагане на корекции на цени през регулаторния период. Ще 

призовем това да се извършва и занапред, когато има увеличение на цените през периода. 

Смятаме, че не е нормален принципът, когато има увеличение, да не се извършва промяна, 

когато има намаление, да се извършва. Ние не казваме да го извършвате през 

регулаторния период, а когато дойде новият регулаторен период м. юли, да отразявате 

настъпилите промени през предходния. Досега това не се извършваше. Сега го 

извършвате за нещо, което хипотетично бихме надвзели, нещо, което още не се е случило. 

Не разбираме този принцип. 

 

К. Стаменов - БФИЕК: 

Имам едно процедурно предложение. Според мен ДКЕВР трябва да направи едно 

прессъобщение за медиите, което да е на разбираем език, така че те да знаят какво се 

случва с това решение. Това решение, което днес се обсъжда, дава намаление за бита, но 

за журналистите не е ясно вдига ли се цената на тока за стопанско потребление. Те не 

могат да го разберат. Имам информация и съм убеден, че цената за стопанско потребление 

не се вдига. За мен това е важно, защото се създава излишно напрежение в обществото. 

Трябва ясно да се каже откъде точно идва това поевтиняване за населението. 

В момента икономиката е в криза. Ако системата на индустрията, енергетиката и 

икономиката не работят заедно, а те са като скачени съдове (другият скачен съд е битът), 

ако някъде се наруши балансът, ще пострада някое съсловие. Ако това съсловие е 

икономиката, ще има още повече хора на улицата. Не го казвам, за да всявам паника, 

просто казвам факти. Има опасност да излязат миньори. В момент има и друга, 

съпътстваща криза, която е ниското потребление на електрическа енергия, заради топлото 

време. ДКЕВР е изправено пред една много тежка ситуация - да запази баланса в 

системата, така че всички съсловия да преминат през този тежък период. 

 

М. Андреева - „ЕСО” ЕАД: 

Запознахме се с доклада и ще внесем писмено становище. 

 

З. Генова - „ЧЕЗ България” ЕАД: 

Запознахме се с доклада и проекта на решение. Като цяло отбелязваме, че 

продължава кръстосаното субсидиране между стопанските и битовите потребители, тъй 

като и с настоящото намаление на цените за битовите потребители цената за бита няма  да 

покрие разходите на крайния снабдител за покупка на електрическа енергия от 

обществения доставчик.  

По отношение на намаляване нивата на технологични разходи. Да, това 

категорично е стимул за дружествата към повишаване на тяхната ефективност и ние го 

оценяваме, но също така знаем, че единственият реален инструмент за намаляване на тези 

разходи е увеличаване на размера на инвестициите. В течение на настоящия ценови 

период имаме корекция само по отношение на технологичния разход без нивата на 

инвестициите, което ще доведе до финансови загуби за дружеството. Тези загуби няма да 

бъдат компенсирани от цената за достъп, която ВЕИ производителите плащат и се явява 

допълнителен приход за разпределителните дружества. Има неравнопоставеност между 

дружествата с оглед еднаквият процент технологичен разход в различните нива на 

инвестиции. 

В заключение ще кажа за радост на всички, че най-ниските цени за крайните  

потребители са на ЧЕЗ. Детайлни бележки ще представим в срока, който е утре до 12 ч. 

 

Г. Чемширов – „ЕВН-България” ЕАД: 

Ще представим писмено становище в указания срок, ще съберем и тук изказаните 

мнения. 
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Пл. Стефанов - „Енерго-Про България” ЕАД: 

За потребителите трябва да бъде ясно, че предложеното намаление е почти изцяло 

за сметка на „Енерго-Про България” ЕАД. Всичко това намалява значително приходите на 

компанията и съответно поставя под сериозен риск извършването на регулярни 

разплащания към „НЕК” ЕАД, към производителите, както и ограничава възможността за 

инвестиции в мрежата. Надяваме се до окончателното решение Комисията да преразгледа 

размера на технологичните разходи, който ще утвърди, тъй като считаме, че спрямо 

нашето дружество подходът е бил най-рестриктивен, тъй като намалението на разходите 

спрямо реално отчетените за 2012 г. при нас е най-голямо - 2,14% намаление. В същото 

време мрежата има своите специфики – по-ниска концентрация, повече въздушна мрежа. 

Надяваме се Комисията да разгледа тези специфики, да ги отчете и приложи еднакво 

справедлив подход. Ще внесем писмено становище. 

 

Н. Ненков – КНСБ: 

Хубаво е, че се намалява цената на тока, но първо трябва да кажем, че трябва да се 

увеличат доходите, защото колкото и да се намали цената на тока, пак няма да стигат 

парите за сметките. Тук коментираме цената на тока, но оттук нататък? Можем ли да 

оптимизираме още нещата и да имаме липса на по-нататъшно увеличение в един 

средносрочен период, а защо не и намаление? Нашият принцип е, че във фактурата на 

крайния потребител трябва да се отразяват разходите за производство, пренос и 

разпределение и максимално да се изчистят трите добавки за зелена енергия, кафява 

енергия и за т.н. невъзстановяеми разходи. Те са около 12% от цената на 1 кВтч. По 

отношение на зелената енергия, която най-силно влияе, тя е около 7% в цената, трябва 

много бързо да се пристъпи към създаване на държавен фонд „зелена енергия”. Мислено е 

по този въпрос, но е само мислено. Има пълен консенсус между всички видове 

институции, че такъв фонд трябва да има, той основно да захранва с приходите от 

продажба на емисии за СО2 и това да е търговеца, който да изкупува зелената енергия, а 

не „НЕК” ЕАД. По този начин да се постигне омекотяване на добавката зелена енергия. 

Що се отнася до добавката невъзстановяеми разходи, която заема около 2,5% в цената, 

това основно се дължи на дългосрочните договори на високи преференциални цени с 

двете централи в басейна Марица Изток. Много бързо трябва да се преразгледат 

договорите. За нас тези договори и тези високи цени имат политически елемент и тази 

добавка не трябва да фигурира във фактурата на потребителя. Има различни механизми, 

споменах някои възможности. 

Отчитаме, че има страхотен дисбаланс, и той ще продължава да се задълбочава, 

между капацитет на производство на енергия и реално потребление. Какво да правим 

излишната енергия, която не е в микса? Основният начин е да я изнасяме. Като я изнасяме 

трябва да направим една конкурентноспособна цена. Тя в момента не е конкурентна, 

защото на международните борси може да се реализира между 80 и 100 лв./кВтч. От тях се 

приспада една такса пренос, която ЕРП плащат, и е около 34 лв. Реално за самите 

дружества, ако получават от международните борси 80 лв./МВтч, като приспаднем тези 

34-35 лв., какво остава в дружеството? Още повече че в региона има 4-5 държави с 0 лв. 

такса пренос, Турция – 3 евро, Гърция – 8 евро, и ако не е намалена в Румъния – 10 евро. 

Или трябва да я премахнем напълно тази такса, или да се изчисти елементът на трите 

добавки в тази такса. Тогава тя ще стане към 8 евро, т.е. да се намали почти наполовина. 

Това ще позволи излишния ток да можем да го пласираме. Всички слушаме новините 

колко блокове са изключени в събота и недела. Какъв е изходът? Да улесним достъпа до 

външния пазар. 

Разбирам, че сега няма да се пипа микс. Ако по-нататък той се пипа, много 

внимателно с двата проблема, които възникват с АЕЦ, защото ако се вкарат 100% на АЕЦ 

в микса, това ще е за сметка на дружествата. Сега е 60/40 и той компенсира със свободната 

енергия. Ако говоря за другите централи, много трябва да се внимава с миньорите. Те са 

много притеснени, защото съществуваше версията, че ще се сменя микс, ще се вадят 

някои централи, чийто основен доставчик са българските мини – мини Марица Изток и 
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Югозападния въглищен басейн. Това са около 12 хил. души, много трябва да се внимава. 

Утре те ще имат протест тук, точно поради такова опасение. Ще поставят въпроса и за 

таксата пренос, за да може където има излишък от енергия, да се пласира. В противен 

случай централите ще произвеждат с по-нисък капацитет, мините ще се закриват и ще се 

трупат в складовете хиляди тонове излишни въглища. 

 

К. Стаменов - БФИЕК: 

Един коментар по изказването на г-н Ненков. Търговците на електрическа енергия 

искат да паднат таксите, които обременяват износа на ток. В случая синдикатите 

подкрепят това решение. Ако за индустрията дойде по-евтина енергия, било чрез 

намаление на таксите за зелена енергия или каквито и да е съпътсващи такси, то нашата 

индустрия ще купува повече ток, ще заработи повече икономиката и ефектът ще е много 

по-добър, отколкото да изнесем ток. 

 

Н. Ненков – КНСБ: 

Ако правилно съм Ви разбрал, това ще има ефект и върху вътрешното потребление 

на индустрията, а не само износа? 

 

К. Стаменов - БФИЕК: 

Точно така. Ще се вдигне вътрешното потребление на електрическа енергия, което 

в момента плаща най-добрите сметки, защото ние при всички случаи плащаме повече 

пари в момента, отколкото токът, който ще се изнесе. 

 

О. Винаров – БТПП, пълномощник на гражданското общество от протестите: 

Ще направя изказването от две позиции. Едната от БТПП, от който ще депозираме 

утре до 12 ч. официалното си становище. Другата от пълномощното на представителите 

на протестиращите. Има едно общо положение, което важи както за бизнеса, така и за 

протестиращите. То е публикувано както в министерството, така е известно и при вас, и на 

целия български народ. Цената на електрическия ток ДКЕВР трябва да намали с над 30%. 

Това беше казано многократно и е доказано с факти.  

Първо, 22%, което министърът в оставка остойности, 300 млн. долара намаление за 

бизнеса и потребителите от намалението на цената на природния газ по договора с 

Газпром, който подписаха през м. ноември.  

Второ, 11,1% - 120 млн. долара от намаляването на цената на природния газ в 

периода 01 април – 31 декември. 

Трето, намаление на цената на електрическата енергия, когато на 01 юли се 

увеличи цената, това остойностено представлява около 600 млн. лв. 

Сумирано всичко и умножено по 1,5, представлява около 1 млрд. и 700 лв. Къде са 

тези стойности чрез корекции? Няма ги. Корекцията на природния газ миналата година бе 

направена вместо 11,1% с 0,67%. Корекцията с последната цена на природния газ от 01 

януари беше 9,67% вместо с 22%. Тук възниква и следният въпрос и това не е само по 

отношение на трите ЕРП. Там въз основа на тези 10% газ Вие намалявате цената както на 

електрическата, така и на топлинната енергия. Крайните цени за потребителите и бизнеса 

си остават непроменени. „НЕК” ЕАД изкупува по намалената цена от всички ТЕЦ-ове, а 

продължава да ни я продава по старата цена, която Вие не можехте да промените, защото 

чакахте решението на Народното събрание за промяна на цената извън периода 01 юли. 

Къде са тези суми? Къде е това отношение на приходите и печалбите? Това, което 

Семерджиев говореше, все още е в сила. Тези сключени договори на г-н Иван Костов 

какви огромни печалби носят и не са коригирани. Това е Ваше задължение. 

Наше искане е да преразгледате това, което сте направили, което е минимално, 

несериозно и нерешително. Това не отговаря на интересите на потребителите, не отговаря 

и на интересите на бизнеса. Вие не може да продължавате да не спазвате европейската 

директива за ценообразуване на база включен ДДС е всички такси. За 100 кВт битови и за 

100 кВт газ. Ние сме най-скъпи по отношение на цената на газа и след последните 
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намаления в целия ЕС. Оттам той като цена влияе на цената на електрическия ток. Не е 

вярно, че е най-евтин българският ток. 

От името на протестиращите моля да ревизирате отново това Ваше предложение. 

Колко от тези цени, които са дадени за трите позиции, една цена, която ние плащаме чрез 

тока, да субсидираме топлофикациите за когенерациите? Срам е да пишем до ЕС какви 

творения създавате.  

 

Н. Ненков – КНСБ: 

Тази сутрин гледах по една медия, тръгваме от 44 лв. изкупна цена на тока от 

Козлодуй и стигаме до 790 лв./МВтч от фотоволтаици без ДДС. Трябва много бързо да се 

направи фонд „зелена енергия”, за да може „НЕК” ЕАД да купува, колкото му трябва за 

микса, а не да вкарва всичко в микса. 

 

Гражданин: 

ЕРП купуват нощната енергия на половин цена от дневната тарифа, но ни я 

продават на 0,7% от крайната цена. Какво правят ЕРП-та през нощта, за да вдигат цената? 

 

К. Стаменов - БФИЕК: 

И дневна, и нощна купуваме на една и съща цена от „НЕК” ЕАД. Това не е вярно. 

 

Г. Найденов – Технически ренесанс: 

Ние уведомихме ДКЕВР още 2009 г., изпратили сме указанията на бившия 

енергиен комисар на ЕК за предприемане на спешни мерки в област „Енергетика” по 

отношение на защита на крайните потребители и мерки за преструктуриране на отрасъла 

във връзка с кризата. Изказването на изпълнителния директор на ЧЕЗ преди няколко дни, 

че липсва конкуренция на пазара на енергия, е правилна. Не мога да разбера, защо в Чехия 

с едно телефонно обаждане можеш да си смениш доставчика, а в България е много 

сложно. Вместо ЕРД и другите инвеститори да работят с привлечен капитал по чл. 244 от 

Указанията на ДКЕВР, за да не се товари цената, тя е скачала и са стигнати тези равнища, 

които не са поносими за българските потребители. Пред Вас стои един много тежък 

въпрос, да се избегне изключването от мрежата на уязвимите потребители. Регулярно не 

се прилагат европейските норми по отношение на приоритетна защита на крайните 

потребители, на създадения енергиен пазар. 

Цените се натовариха и г-н Ненков от КНСБ е прав. В Германия зелената енергия 

се плаща чрез квотите СО2 от държавата, за да не се изменят цените скокообразно. В две 

препоръки от ЕС от 2011 г. и 2012 г. са забрана за гарантиране на печалба на дружествата 

в енергийния сектор, за да се отвори секторът за конкуренция. До момента не е изпълнено. 

Това представлява непозволена държавна помощ, с която са нарушени правата на 

крайните потребители, балансът на потребител-доставчик е нарушен грубо.  

 

Ю. Иванова – председател на ДКЕВР: 

Може ли да се върнем на темата. Изслушах какви ли не обвинения, които нямат 

нищо общо с темата. 

 

Б. Митев – КНСБ: 

Вашето решение така или иначе ще се случи, макар че според мен е необходимо да 

бъде дадено на ЕРД технологично време, за да извършат този отчет. Оставам с усещането, 

че регулаторът не познава реалното финансово състояние на ЕРД и „НЕК” ЕАД. 

Предлагам Ви да възложите финансов одит на трите ЕРД и „НЕК” ЕАД. Сега реагирате на 

бедността на хората, а на заден план отива стабилността на системата. За енергийната 

система е много трудно да се поддържа баланс в нея. Сега пипате в една част от нея, но 

какво ще се случи по-нататък и как ще се отрази това на дружествата? Никога не съм бил 

техен защитник, но в случая много неща се събраха при тях и да не се случи през м. юли 

да не можете да вземете решение. 
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Ю. Иванова – председател на ДКЕВР: 

Откакто съм тук ние непрекъснато сме в невъзможност да вземем решение, защото 

по веригата са много факторите, които трябва да се вземат предвид. Затова толкова трудно 

взехме това решение, за да има най-малко пострадали и да няма сериозно отражение 

върху „НЕК” ЕАД. Бих предложила на г-н Винаров да ни покаже как с 30% би намалил 

цената на електрическата енергия. И аз като потребител бих се радвала на такова 

намаление, но за съжаление нещата не са толкова лесни. Човек трябва да познава и закона. 

 

О. Винаров – БТПП, пълномощник на гражданското общество от протестите: 

Закона го познавам и министър-председателят знаеше, че с тези цени това ще се 

случи.  

300 млн. долара от отстраняване на посредниците. 300 млн. долара от 22% и 120 

млн. от 11%, станаха – 720, по 1,5 – 1 млрд. и 80, плюс от тези добавки, от два експерта 

имам изчисленията, са 550 млн. единия, другият е 600. Милиард и 700, къде са тези пари? 

 

А. Загоров – КТ „Подкрепа”: 

Имам усещането, че на някой по-скоро би му било приятно да не присъства 

представител на КТ „Подкрепа”, защото нито комуникацията е добра между нас и ДКЕВР,  

защото аз видимо не съм в списъка, нито преди това имаме някакви уведомления.  

 

Емилия Савева – главен секретар: 

На всички заинтересовани лица е изпратена покана за участие в общественото 

обсъждане, в петък в работно време,  по факс. На КТ „Подкрепа” също е изпратена такава, 

имаме доказателство за това. Проверете си кореспонденцията. 

 

А. Загоров – КТ „Подкрепа”: 

Предлагам Ви да помислите по въпроса. Няма друг регулатор, освен Вашия, и няма 

друг председател, освен Вас самата. Оставката не пречи да наложите дисциплина и Вие, и 

останалите служители да излъчвате една необходима сериозност, какъвто е и случаят – 

страшно сериозен. Защо е страшно сериозен? Защото много години наред в енергетиката 

като цяло се натрупваха диспропорции и деформации, които в момента излязоха  на бял 

свят. Вие много неща чухте, но се налага да чуят всички. Някога енергетиката е създавана, 

за да обслужва индустрията и впоследствие бита като различни нива на потребление. В 

момента нещата се случват малко в обратен ред. Имам чувството, че битът преобладава 

като консуматор спрямо индустрията в нашата държава. Тази диспропорция няма 

възможност с никакво решение да бъде компенсирана, защото видимо недостатъците на 

енергетиката, които до момента се натрупаха, лягат върху битовия потребител и ние 

видяхме реакцията на една голяма група от потребителите. Има вътрешни напрежения, 

които създават други формирани цени. Например ниските цени на въглищата, които се 

подават за консуматори и производители на енергия, каквито са тези в централите в 

Марица Изток. Искам да Ви кажа, че каквото и решение да вземете, както и да се 

допитвате до нас, трябва да се настроите, че това решение е временно и няма да стъпи 

докрай и истинските нужди на енергетиката като отношение на регулатора към нея. 

Енергетиката се управлява първо икономически, после политически. След това се 

дорегулира от регулатора. В случая ние Ви натоварихме с изключителни очаквания и аз 

Ви желая да имате късмета, здравето и успеха да реализирате тези наши очаквания. Още 

веднъж Ви казвам, каквото и да решите утре, то ще бъде съпроводено с един миньорски 

протест. Започна да става все по-интересна компанията на протестиращите, но всички 

имат право да протестират и всички имат своето основание. Настройте се за временни 

решения, които да облекчат ситуацията. 
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Ю. Иванова – председател на ДКЕВР: 

Да уточним, че за бизнеса цената не се увеличава, ще го повторим още веднъж. 

Отново искам да подчертая, че миньорите в момента няма за какво да се тревожат, защото 

от микса нищо не се променя. Това е заложено в нашето решение. 

Благодаря Ви, че говорите за дисциплина, но мога да Ви уверя, че Комисията през 

последните две седмици работи с „пълна пара”, хората са пренатоварени. Това че в 

момента се усмихват, нека не Ви учудва. Ние в един момент се зарадвахме, че намерихме 

най-компромисното и най-безболезнено решение. Никой не се радва на ситуацията в 

държавата. Благодаря на всички.  

 

След като установи, че няма изказвания, председателят благодари още веднъж на 

присъстващите и закри в 10:30 ч. общественото обсъждане, като напомни за обявения 

срок – 05.03.2013 г. до 12:00 ч., в който могат да се представят в Комисията предложения 

по проекта на решение за изменение на утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-

17/28.06.2013 г. цени на електрическата енергия. 
 

 

Приложения:  

1. Писмо покана на ДКЕВР с изх. № Е-04-00-186/01.03.2013 г.  

2. Пълен запис на общественото обсъждане на цифров носител. 
 
 

 

                                 

 

 

 

 


