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Пътната карта на работодателите за неотложни промени в енергетиката: хаос на идеи и 
практически ленинизъм1 

 

 

В началото на м. септември 2015 г. четирите национално признати работодателски организации2 
публикуваха проектосписък с идеи за българската енергетика, претенциозно наречен „Пътната карта за 
неотложни промени в енергетиката“. Повод за появата на този списък беше очакването за повишаване 
цената на електроенергията за бизнеса от 01.07.2015 г., което беше „изместено“ под натиска на 
правителството за след 01.08.2015 г. Основният аргумент – ако се повиши цената, 
конкурентоспособността ще падне, ще се загубят работни места, ще затварят фирми и предприятия. 

 

В допълнение, работодателските организации започнаха силен натиск върху правителството да 
приеме тези мерки без консултации с останалите играчи – енергийните компании, гражданския 
сектор, институциите. От презентация на 4-те асоциации се установява, че те са постигнали съгласие с 
представители на правителството за внасяне на подобна „пътна карта“ още на 3 юли т.г. Тогава трябва 
да запитаме както тези организации, така и правителството: „защо тази „пътна карта“ не беше 
представена пред обществото веднага след получаването й на 24 юли“? И още: „защо работодателите 
дават само една седмица на правителството, за да приеме техните предложения, в които липсва всякаква 
логика за устойчиво развитие на сектора“? Защо протестираха през юли, защо не се опитаха да отворят 
процес на дискусии със заинтересованите страни, при положение че цялата им битка е за едни 
шестмесечни цени? 

 

                                                             
1 Анализът е направен за и отразява целите на проекта „Зелени закони“ за устойчиво развитие на сектор „Енергетика“. 
2 АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ 
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Какво съдържа списъкът? Доколко мерките са адекватни и дали отговарят на обществения интерес? Т. 
нар. „пътна карта“ съдържа 32 мерки, групирани в 4 тематични области. Липсват индикации доколко 
работодателите са анализирали плюсовете и минусите от предложенията си, включително и по 
отношение на крайния им ефект върху цената на електроенергията за бизнеса. 

 

Изводът е, че „пътната карта“ представя в доста объркан и насипен вид исканията на работодателските 
организации, не дава ясни цели и задачи за развитието на сектора енергетика и ако се приложи, ще 
предизвика допълнителни напрежения и проблеми. 

 

Макар самите работодатели да настояват за законност, мерките показват желание за недопустимо 
преминаване границата на законността и вмешателство в сектора от страна на държавата и на 
самите работодателски организации, което граничи с действия и процеси, присъщи на 
болшевишкото централизирано управление. Работодателските организации се идентифицират с 
държавата до степен да изискват разтрогване на действащи договори и разпореждане с огромни за 
мащабите на страната активи в интерес на неизвестни играчи (предполагаме, из средите на самите 
работодатели). Налице е едно целенасочено разделяне: „ние (работодателските организации) и 
държавата срещу чуждестранните инвеститори и ВЕИ“ 

 

В едно свое изявление председателят на КРИБ, К. Домусчиев заяви, че мерките не са били обект на 
предварителен анализ, а просто са включени всички постъпили предложения. Вероятно това е 
причината предложенията да не са обединени от никаква обща философия за развитието на 
сектора, да наблюдаваме мерки, които противоречат едни на други, както и такива, които 
логически противоречат на исканията на самите работодатели относно цените на 
електроенергията. 
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Коментари по предложените мерки 

 

Мерките в „пътната карта“ са разделени в четири теми: 

 

1. Преференциално ценообразуване 

2. Политики за ценообразуване и подпомагане 

3. Оптимизация на държавния сектор в енергетиката 

4. Контролни механизми 

 

Общата оценка е, че предложенията са хаотични и понякога взаимно изключващи се. Исканията за 
ефективност и повече пазар съжителстват с искания за повече държава и промоциране на съмнителни 
сделки с държавни дружества. Цялостната картина на желанията на работодателите може да се обясни 
така: 

 

1. Запазване на статуквото – мръсна и „евтина“ енергия до източване на дружествата. Бой по „зелената“ 
енергия.  

2. Да приватизираме под крилото на държавата, преди да започне пълната либерализация в сектора. 
Разчистване на пътя на „българските“ инвеститори, включително чрез изгонване на чуждестранните 
такива. 

3. Газификация до дупка – държавата да подкрепи новите частни монополисти в бизнеса. 
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Оценката за различните предложения като „добри“, „лоши“, неясни“ и т.н. е от гледна точка на 
целта за „позеленяване“ на енергетиката, която екипът на „Зелени закони“ споделя. 

 

Тема 1. Преференциално ценообразуване 

 

Тук влизат няколко предложения, целящи „повече пазар“ в сектора, комбинирани с предложения, които 
нямат нищо общо с пазара и целят предоставяне на предимства за определени играчи. 

 

Предложенията от типа „повече пазар“ са по-скоро добри, но е учудващо, че са предложени в този 
момент. Всички тези мерки така или иначе са залегнали в дейността на КЕВР и (частично) в програмата 
на правителството, отнасящи се до либерализацията на енергийните пазари и в частност 
електроенергетиката. В този смисъл можем да ги смятаме за подкрепа за управленската програма в тази 
й част. Те са коментирани от нас когато тази програма се създаваше 
(http://zelenizakoni.com/novini/ambiciozni-srokove-neyasno-sdrzhanie-i-vzmozhni-kompromisi-s-
prirodozashchitnoto ). Това, което ни притеснява, е, че няма логика да се предлагат тези мерки, по начина, 
по-който е направено – като част от някакво почти „силово“ упражнение, при което се поставя 
ултиматум да се действа, за да се „реши“ проблем, който ще съществува най-много за 6 месеца. Ако 
например електроенергийната борса тръгне в началото на 2016 г. (както твърди Иван Иванов от КЕВР), 
то ще видим и пазарна цена за ВЕИ, и за въглищата, и т.н. По-скоро може да се предположи, че 
предлагането на тези мерки е начин да се прикрият другите – грешни или направо вредни и водещи до 
засилване на корупцията, предложения. Именно преди да се въведе пълна либерализация на пазара 
асоциациите на работодателите искат да постигнат посочените от нас три цели.  

 

Кои са проблемните предложения?  
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1. Две от тях са свързани с дейността на т. нар. „американски“ ТЕЦ-ове (ТЕЦ „Ей И Ес Марица 

Изток 1“ и ТЕЦ „Контур глобал Марица Изток 3“) 
 

„Продължаване на усилията на държавата, вкл. чрез ЕК, за предоговаряне на 
условията или предсрочно прекратяване на договорите между НЕК и „AES Марица 
изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“ 
 
„Държавата да предложи изкупуване на акциите на „AES Марица изток 1“ и 
„Контур глобал Марица изток 3“ и да ги продаде на нов инвеститор, с право за 
изграждане на нов далекопровод и/или осигуряване на достъп до съществуващия за 
директен износ; Допълнително натоварване на топлоелектроцентралите и АЕЦ 
„Козлодуй”, във функция на договорения износ.“ 

 
Тези две предложения показват, че някъде е разработена цяла стратегия за овладяване на двете 
централи. Това се потвърждава и от други достоверни източници, които не искат да бъдат цитирани, но 
твърдят, че наистина е имало определена турска фирма, която да поеме двете централи след като 
правителството извърши предложените прехвърляния и издаде съответните лицензи. Очакванията са 
били, че турската фирма ще осигури и по-голям износ от двете централи към Турция, което ще увеличи 
и размера на очакваните комисионни. В една система с по-малък товар, почти цялата продукция е щяла 
да отива за износ. 
 
Двата анализа: 
 

„Анализ (вкл. от позициите на спазване на нормативните изисквания) и 
преразглеждане на практиките при изкупуване на скъпа електроенергия от  
обществения доставчик – аргументирано и индивидуализирано по отношение на: 1. 
Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия – „AES Марица изток 1“ и 
„Контур глобал Марица изток 3“; 2. Заводски централи; 3. Топлофикационни 
дружества; 4. ВЕИ“ 

и 
„Пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на 
законовите процедури, вкл. разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на 
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присъединяване, определена цена и мощност за изкупуване, форми на финансиране и 
произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н.“ 

 
имат за цел да „обосноват“ предложените удари по „американските“ ТЕЦ-ове и по ВЕИ. Подобни 
анализи биха могли да имат позитивна роля в съвсем друга обстановка, но не и като оръжие в 
конкурентната война, която водят четирите асоциации. Не бива да се забравя, че някои ръководители на 
тези асоциации също имат бизнес, свързан с енергетиката. 
 

2. Силно лобистко е предложението за „запазване на цените на топлоенергията за бита и 
намаляване на цената на електроенергията за стопанските потребители, вследствие на 
намалението на цените на природния газ“. Едва ли някой може да обясни логиката на 
обвързването на двата вида цени – на топлоенергията за бита и на електроенергията за бизнеса. 
Битката за задържане цените на тока за бизнеса е в основата на тази „пътна карта“, но очевидно 
самите автори не са особено убеден в правотата си, щом са пакетирали основното си искане в 
подобен опит да се харесат на масовия потребител на енергийни услуги. 

 

3. В тази тема трябва да отбележим и силно позитивното предложение за „спиране на 
покриването от държавата на емисиите на парникови газове на топлоцентралите“. Наличието 
на тази мярка може да гони различни цели, така че е необходимо по-нататъшното изясняване на 
позицията на бизнеса. 

 

Тема 2. Политики за ценообразуване и подпомагане 

 

В тази тема съжителстват едно добро предложение, едно предложение с неясна цел, едно, което е 
свързано с приемането на Наредба за намаляване тежестта свързана с разходите от ВЕИ 
(http://zelenizakoni.com/novini/biznest-nyama-nuzhda-ot-cenovi-podarci-a-ot-energiyna-efektivnost-i-inovacii) 
и едно силно лобистко непазарно предложение. Трябва да се отбележи, че проектът за Наредбата, заедно 
с мотивите и покана за обсъждането й са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката на 
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15.06.2015 г. – повече от месец преди срока, който е определен за предаване на „пътната карта“ на 
правителството. 

 

1. Като потенциално добра можем да определим неясната засега идея за „изработване на нов и 
справедлив модел за измерване на енергийната бедност и подпомагане на нуждаещите се чрез 
социалната система с източници на финансиране държавния бюджет и Фонда за европейско 
подпомагане на нуждаещите се лица (FEAD).“ Необходимо е вносителите да предложат целия 
модел, за да може да бъдат оценени ефектите от неговото въвеждане. 

 

2. Напълно неподходяща е идеята за „[изготвянето на] план за постепенно достигане на 
средноевропейското съотношение „цени за бита – цени за стопанско потребление“ 2,5:1“. 
Подобно (а и всякакво друго) нормативно заковано „съотношение“ в цените не стимулира пазара, 
а още по-малко енергийната ефективност, но по-скоро води до неговото изкривяване и трупане 
на дефицити по веригата. 

 
Тема 3. Оптимизация на държавния сектор в енергетиката 

И тази тема е пълна със смесени предложения – добри, лоши или неясни.  

1. Сред добрите можем да сложим исканията за „анализ на възможностите за прекратяване на 
БЕХ“ и „анализ на опциите за фалит на НЕК“. Макар и твърде предпазливи, тези искания издават 
все по-нарастващото негодувание сред всякакви обществени групи срещу мастодонтите в 
енергетиката. Които всъщност са черни дупки за „изчезване“ на публични и частни средства. Тук 
няма да повтаряме аргументите си за ползата от закриването на БЕХ и преструктурирането на 
НЕК (http://zelenizakoni.com/tema/energetika/debat/zashcho-i-s-kolko-shche-se-povishi-cenata-na-
elektroenegiyata ), което да я лиши от множество от сегашните й функции и да я сведе до един 
ефективен търговец и доставчик на електроенергия – буфер за онези, които по обективни 
причини не могат да участват на либерализирания пазар. 

 

2. Като потенциално добро можем да определим предложението за „търсене на подходящи 
инвеститори, които да трансформират пасивите на НЕК от АЕЦ „Белене“ в активи“. То 
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обаче подлежи на внимателно уточняване, защото реализирането им би могло да доведе до 
противоположни резултати в зависимост от това какъв път ще бъде избран за тяхното 
реализиране. Например, ако работодателите се обявяват за конверсия на площадката на АЕЦ 
„Белене“ (най-големият реален „актив“), примерно в свободна икономическа зона, това би било 
положителна мярка. Ако обаче искат нов инвеститор в АЕЦ – това би било напълно отрицателна 
идея. 

 

3. Предложенията за създаване на енергийна борса и пълна либерализация на пазара са от типа 
„подкрепяме програмата на правителството“. По-интересно – и определено позитивно – е 
следващото предложение: 

 

„Модернизация на мрежите, либерализация на вноса/износа, интеграция на енергийния 
пазар със съседните страни и ефективен мониторинг на входно-изходните 
капацитети при търговия със съседни страни“ 

 
Добре е, че работодателите са „за“ създаване на регионален пазар. Време е това да стане цел и на 
правителството, МЕ и КЕВР, защото е ясно, че един национален пазар в България не може да бъде нито 
либерализиран, нито „пазар“. Също така е хубаво, че вече не само ние обръщаме внимание на проблема 
със състоянието на мрежите. Надяваме се, че в термина „модернизация“, асоциациите на работодателите 
включват не само подобряването на сегашните мрежи, но и развитието на т. нар. „умни мрежи“, които 
са неизменна част от развитието на поствъглеродната енергетика ( каквато е нашата теза за 
дългосрочната рамка за развитие на сектор енергетика 
http://zelenizakoni.com/tema/energetika/debat/priemane-na-energiyna-strategiya ). 
 

4. „Повишаване ефективността на администрацията в Министерството на енергетиката, 
КЕВР и други ведомства, имащи отношение към сектора“ е едно общо и неясно предложение, 
което изглежда играе ролята на някакъв водещ принцип без ясни параметри. 

 
5. Следват две не толкова добри идеи, които или трябва да бъдат изчистени, или направо 

отхвърлени. 
 

„Възлагане чрез публичен международен конкурс за управление на всички държавни 
дружества, с условие за достигане в рамките на две години от възлагане на 
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управлението на определени международно признати показатели (benchmarks) в 
оптимизация на производствени процеси, управление на продажбите, ефективност на 
разходите, в т.ч. човешки ресурси, инвестициите“ 

 
е предложение, което не би могло да се реализира при поставените условия за двугодишни цели. Първо, 
защото част от тези дружества ще трябва в обозримото бъдеще да се разделят с част от съществуващите 
мощности по екологични или икономически причини и второ – защото всякакво оздравяване трябва да 
се прави след пълната либерализация на пазара, която  ще задължи всяко дружество да избира дали (и 
как) да подобри дейността си или да отпадне от играта. Искаме за пореден път да посочим, че 
структурата на българската енергетика не е закована за винаги и закриването на някои от дружествата 
(БЕХ, „Брикел“, „ТЕЦ „Бобов дол“ и др.) е не само очаквано, но и необходимо. 
 

Втората идея е свързана с газовия сектор и предлага 

„Демонополизация на „Булгаргаз”, отделяне на „Чирен” в самостоятелно дружество 
и разширение на обемите му. Ускорена газификация на страната.“ 

 
Развитието на газификацията вече е неприемливо както от екологична, така и от пазарна гледна точка. 
То промоцира замърсяващи (макар и по-малко от нефт и въглища, но значително повече от ВЕИ) 
технологии и създава местни/регионални монополи от типа на централизираното топлоснабдяване. Що 
се отнася до съхраняването на газ в резерв – необходима е преценка, дали това да е разширение на 
„Чирен“ или изграждане на ново хранилище. 
 

6. Не можем обаче да не подкрепим – макар и с уговорки заради практиката на продажби на 
дългове на държавни фирми – другото предложение, свързано с потреблението на природен газ: 

 
„Продажба на потенциални инвеститори на вземанията на „Булгаргаз” от 
високоефективните комбинирани производства, със задължение за запазване на 
предмета на дейност при провеждане на процедури по несъстоятелност на 
длъжниците“ 

 

Както и НЕК, „Булгаргаз“ трябва да се преструктурира и оздрави или да се ликвидира. Най-добре е 
компанията да стане един от всички търговци на газ. Либерализиран газов пазар ще помогне това да се 
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случи, но дотогава „Булгаргаз“ трябва да реши въпросите със задълженията на своите клиенти. 
Продажбата на дълговете и фалитите на някои от топлофикационните дружества ще постави на дневен 
ред алтернативите, включително и ВЕИ за домакинства и групи домакинства. 

 

Тема 4. Контролни механизми 

 

С изключение на първото предложение за международен одит на сектора, тази тема като цяло  съдържа 
лоши предложения. Именно заради тях твърдим, че работодателите се опитват да вкарат някаква форма 
на болшевизъм в икономиката. 

 

1. Атаката срещу КЕВР е представена в две предложения: 
 

„Засилване на контрола от страна на Народното събрание над КЕВР“ 
и 

„Включване на представители на работодателите в състава на КЕВР“ 
 

КЕВР трябва да получи повече независимост и да отпадне политическия натиск, които се провежда чрез 
скрити или открити механизми на властта в момента. Правителството, НС и всяка друга публична 
институция трябва да дават своите становища по общия ред – с публично представени позиции. Изборът 
на членове на КЕВР трябва да се деполитизира и департизира, както и да отпаднат всякакви квоти. 
Тогава предложенията на групи, които имат интерес, вкл. работодателите, ще могат да правят 
номинации по правила, валидни за всички. 
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Под маската на прозрачността следващите две предложения правят опит да затвърдят намесата на 
самите работодателски асоциации върху сектора. Не смятаме, че се касае за по-добър контрол, а именно 
за намеса в интерес на вносителите или на конкретни техни членове, прикрита под маската на 
прозрачност, както и в предходния случай. Разгледано отделно, първото предложение създава 
впечатлението, че се иска повече прозрачност: 

„Държавните търговски дружества в системата на енергетиката и тези със 
задължително изкупуване и преференциални цени да разкриват задължително 
информация, аналогично на публичните дружества по Закона за публично предлагане 
на ценни книжа“, 

 

но мъглата се вдига, след като се прочете следващото: 

„Включване на представители на НПРО в надзорните/управителните органи на 
държавните дружества в енергетиката до осъществяване на т. 4.4.“ 

 

Осъществяването на искането за участие в надзорните и/или управителните органи ще се превърне в 
поредната „временна мярка“, която ще продължи достатъчно дълго, докато предложението за отчетност 
а ла ЗППЦК бъде забравено, подменено или променено по начин, удобен на определени групи по 
интереси, но не и на обществото като цяло. 

 

Що се отнася до последното искане на работодателските асоциации, то е напълно излишни, доколкото 
самата „пътна карта“ е невъзможна. Но то показва желанието им да станат чат от управлението на 
страната и сектора, придобивайки незаслужени предимства пред останалата част на обществото. В това 
предложение открито личи, че Ленин и неговите „съвети на работниците, селяните и червеноармейците“ 
не са забравени, но придобиват формата на своето отрицание – „съвети на едрите капиталисти“. 
Интересно развитие от историко-философска гледна точка... 
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„Създаване на държавно-обществен съвет към МС за контрол по изпълнение то на 
Пътната карта за неотложни реформи в енергетиката, с председател ресорен 
вицепремиер и с участието на НПРО и министрите на енергетиката, финансите и 
икономиката“ 

 

 

Заключение 

 

Така наречената „Пътна карта за неотложни промени в енергетиката“ е опит на четири работодателски 
организации да придобият монопол и да се позиционират като единствен представител на обществото в 
дискусиите за българската енергетика. Нещо повече, те поставят искания за своето директно участие в 
управлението на сектора, както на макро- , така и микро-ниво, което може да се характеризира като опит 
за полулегално превземане на сектора с използване на заплахи и „мека сила“. 

 

Сред предложенията има ценни идеи, които могат да се използват за едно прозрачно и устойчиво 
управление на сектора, но тяхното съжителство с откровено лоши и вредни предложения ги прави 
неефективни и лесни за пробиви. 

 

„Зелени закони“ призоваваме вместо подобни тенденциозни документи, правителството да се 
концентрира върху създаването на нова стратегия за развитие на сектора по модерен и устойчив път. 

 

 

 


