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ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ 
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ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ 

 

 

Относно: Предстоящото увеличение на цена Задължение към обществото в крайната  

цена нa електроенергията и шоковото увеличение в цената на природния газ. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, 

 

Обръщаме се към Вас по повод предстоящото увеличение на цена Задължение към 

обществото и отражението върху крайната цена на електроенергията. 

През първите месеци на 2017 г.  държавната енергетика функционираше в условията 

на несигурност и непредвидимост, поставяйки всички участници в системата на риск и 

изпитания. Посочените трудности, както и липсата на прозрачност на пазара на 

балансираща енергия доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната 

система и подозрения за манипулации в ценообразуването. 

 Специфичната политическа ситуация в страната през последните месеци доведе до 

необходимост от отлагане на редица мерки от страна на държавните институции, в това 

число и КЕВР – една от които беше частичното увеличението на цената на природния газ. 

Увеличението на цената на електроенергията, посредством цена ЗкО, е в пряка 

причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ. Така 

нареченото „кръстосано субсидиране“, типично, доведе до дискриминационно отношение 

спрямо индустрията, която ще трябва да поеме цялата тежест след шоковото повишение на 

цените.  

 Логичният извод е, че предпоставките за своевременни действия от страна на КЕВР 

бяха налице още в началото на годината. 

Изразяваме нашето  категорично несъгласие с предвиденото увеличение на цена 

„Задължения към обществото“. Бихме окачествили подобна мярка като „най-мързеливото“ 

решение за сектор електроенергетика. Резервите и буферите в сектора са достатъчна 

предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се 

случва. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите 

елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на 

отоплителния сезон. Налице е противоречие с генералната концепция за високоефективно 

комбинирано производство, а именно – производството на електроенергия да е 

съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в 

ценовите компоненти за всички крайни потребители. 

 

 

 



  

 

Настояваме КЕВР да потърси по-усърдно алтернативните възможности за 

оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цена ЗкО на всеки няколко 

месеца. В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на 

едновременното увеличение на цена на природния газ и електроенергията и то в период, 

който се очаква генералното потребление да намалява. Липсата на мерки, които да доведат 

до пълна либерализация на енергийните пазари затруднява достатъчно едрия бизнес, който 

към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците от закъснелите действия на 

регулатора.  

Закъснелите решения на КЕВР за шокова промяна в цената на газа допълнително 

натоварва бизнеса и създава абсолютно непрогнозируема икономическа среда. Преди          

2-3 седмици имаше подобен анонс, но не знаехме дали ще има резерви за по-умерено 

увеличение. Със сигурност знаем, че през първото тримесечие имаше отложено 

поскъпванe. 

Тогава поисканото поскъпване беше над 10%, а одобреното от КЕВР под 5%. Това 

отлагане сега идва като бумеранг и няма как пак да се отложи. И съответно, поскъпването 

сега ще отразява и неслучилото се през първото тримесечие. Един вид сега ще платим и 

лихвите за забава. Още нещо за забавата и неплатената сума. В първото тримесечие 

клиентите са едни – топлофикации и индустрия. Второто тримесечие топлофикациите 

консумират по-малко и отложената сума ще се плати предимно от индустрията. Терминът 

за това е кръстосано субсидиране - когато една категория клиенти споделят по-голяма част 

от сметката на друга категория клиенти. 

Призоваваме КЕВР да преразгледа решението си за предстоящото увеличение, в 

противен случай, като представители на най-големите индустриални предприятия в 

странaта ще бъдем принудени да изразим недоволството си чрез позволени от закона 

протестни действия. 

 

 

 

 

С уважение, 
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