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Резюме 
 

Националната енергийна камара, следвайки структурата на Националния интегриран план за климат 

и енергетика, прави следните предложения и коментари на представения за обсъждане вариант: 

1. Декарбонизация  

1.1. Емисии и поглъщане на парникови газове   

 включване на страната в европейската платформа за „Въгледобивни региони в преход";  

 национална подкрепа при преминаването на съответните райони към нисковъглеродна 

икономика;  

 активно използване финансиращите механизми на ЕС:  

- проекти свързани със системата за търговия с емисии;   

- проекти за повишена системна стабилност (батерии + ВЕИ) 

- проекти за модернизация на топлофикационния сектор; 

 индустриализация и насърчаване на ВЕИ-свързани производства и инсталации  в тези 

райони; 

 премахване на 5%-ния данък върху приходите на производители 

1.2. Енергия от Възобновяеми източници  

 цел 35% дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление; 

 регулирани средства за развитието на всички мрежи;  

 балансирана политика за развитие на ВЕИ мощности, основана на анализ на наличния 

ресурс, потенциал за консумация и големината на проектите;  

 развитието на корпоративни договори за изкупуване на ВЕИ енергия (Corporate PPA`s) 

между производител и краен консуматор; 

 премахване на административни пречки и такси, предвидима регулаторна среда, 

нормативни гаранции за защита на интересите на инвеститорите; 

 облекчени процедури за инвеститори при удължаване жизнения цикъл на ВЕИ 

инсталации. 

2. Енергийна ефективност – необходимо е цялостно преразглеждане на съществуващата 

схема за ЕЕ и разработване на нова работеща схема и пътна карта за изпълнение 

 включване на алтернативни мерки, съобразени с лицензионните ограничения по ЗЕ и 

възможност те да бъдат отчитани;  

 ясно посочване каква част се изпълнява чрез алтернативни мерки и каква от задължените 

лица; 
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 оценка на разходите за енергийна ефективност и въвеждане на инструменти за 

финансирането им при крайни клиенти; 

 данъчни облекчения и/или други за периода след 2020 г.; 

 участието на Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия в 

подпомагане и насърчаване на проекти за енергийна ефективност при крайни 

потребители; 

 разработване на подробен план с мерки и политики, техния количествен потенциал за 

постигане на енергийни спестявания със съответните междинни индикативни цели до 

2030 и 2050;  

 да се отчете и разпише прилагането на възможностите по чл. 7, параграф 4 за допустимо 

намаляване на размера на енергийните спестявания по чл. 7 параграф 5 б) от Директивата 

за енергийна ефективност; 

 разширяване на обхвата на задължените лица с включване напр. на големите 

консуматори; 

 в случай че сегашната схема се запази, необходимо е да се предвиди механизъм за 

компенсиране на разходите на задължените лица;  

 подобрено отчитане на енергийните спестявания; 

 недопускане на двойно отчитане на разходи за енергийна ефективност; 

 пълна отчетност на продажбите на електроуреди енергиен клас А и друго оборудване; 

 пълна отчетност на мерките в транспорта – подновения автопарк; 

 разработване на методологии за отчитане на спестявания в бита; 

 програми за обучение и образование на потребителите, които се провеждат от 

държавата; 

3. Енергийна сигурност  

3.1. Производство – подкрепяме използването на местен ресурс – лигнитни въглища, но в 

плана липсват конкретни мерки за продължаване на действие на генераторите от въглища, 

съобразени с европейските регулации;  

 необходим е ясен пан за осигуряване на експлоатацията на конвенционалните мощности 

и конкретни мерки предвид: 

 нарастващите цени на квоти за въглеродни емисии; 

 по-строги ограничения за емисии;  

 новите правила за пазарен дизайн с цел постепенно премахване на схемите за 

подпомагане;  
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 необходим е одобрен от ЕК механизъм за капацитет, който да:  

 отчита легитимните интереси на инвеститорите;  

 е съгласуван със заинтересованите страни предварително 

 е защитим пред ЕК – предлагаме да се ангажира консултант с опит в разработването 

на защита на механизми за капацитет.  

3.2. Мрежи 

 разпределителните мрежи, които са обединяващо звено в енергийната верига не са обект 

на интегрирания план тяхното развитие, повишаване на качеството, особено в 

изоставащи региони не бива да се пренебрегва.    

3.3. SMART GRID трябва да присъства в плана, защото осигурява: 

 по-ефективно управление на системата; 

 по-устойчиво и сигурно развитие на мрежите; 

 необходими са конкретни политики за стимулиране на SMART GRID в синергия с 

IT компании в страната; 

3.4. Електромобилност 

 преки инвестиции в зарядни станции от страна на  общините;  

 фискални стимули за оператори на заряди станции; 

 административни улеснения при издаване на разрешителни за инсталиране на зарядни 

станции; 

 уреждане на статута на паркоместа при зарядните станции; 

 активно участие на операторите на електроразпределителни мрежи. 

4. Вътрешен енергиен пазар  

4.1.  Либерализация и интеграция - подкрепяме либерализацията на електроенергийния пазар 

с приоритет на принципа за възстановяване на икономически обоснованите разходи. 

 необходима е ясна пътна карта за либерализация на пазара на дребно (за битови и 

небитови потребители);  

 мерки за финансова задлъжнялост на ключови участници на пазара; 

 премахване на практиките на кръстосаното субсидиране; 

 мерки за увеличаване ликвидността на БНЕБ; 

 пазарно обединение на БНЕБ с регионалните електроенергийни борси; 

 преходът към свободен пазар ще премине през период на частично регулиране, но няма 

срокове; 
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 регулираните цени следва да възстановят икономически обосновани, реални разходи а 

не да осигуряват социално приемлива цена. 

4.2. Енергийна бедност - НЕК е против преследване на социални цели чрез потискане на цената 

на електроенергията за всички битови клиенти. Необходима е ясна пътна карта за 

либерализиране на пазара на дребно, която да включва: 

 национални критерии за енергийно бедни; 

 разработка на механизъм за идентификация на енергийно бедните домакинства и за 

последващ мониторинг на динамиката на енергийната бедност на ниво отделни 

домакинства; 

 необходими са целеви мерки – помощи за отопление; 

 поетапно премахване на регулираните, субсидирани и непазарни цени на енергията за 

крайните потребители, които водят до задълбочаване на енергийната бедност - като 

предизвикват икономическа непривлекателност на енергоефективните решения и 

устойчивост на неефективни модели на енергийно потребление. 

5. Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност – България има 

сериозни предпоставки за успех в дигиталния преход на енергийната система, но липсва визия. 

Потенциалът на България е сериозен при: 

 цифровизация на съществуващата инфраструктура – електроразпределителна мрежа 

повишава нейната разходоефективност; 

 създаване на регулаторна рамка, която да позволява изграждането на тестови среди за 

развитието на услуги и технически решения; 

 инвестиции в подобен тип проекти следва да бъдат поощрявани и признавани за иновации.  
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1. Декарбонизация  
 

1.1. Емисии и поглъщане на парникови газове  
 

Проектът за интегриран план не поставя като национален приоритет намаляване на въглеродните 

емисии и не си поставя амбициозни цели в това направление. През изминалата година  на ниво ЕС 

се постави амбициозната цел за пълна декарбонизация на енергийното потребление до 2050 г. Пътят 

към декарбонизация минава през електрификация на икономиката – до 2050 г. делът на 

електроенергията в крайното енергийно потребление трябва да достигне 53%, като междувременно 

всички централи на фосилни горива следва да бъдат заменени с възобновяеми енергийни източници. 

В проекта на Интегрирания план не откриваме конкретни мерки, които страната ни ще предприеме, 

за да извърши необходимата трансформация на електроенергийния пазар, така както я е подкрепила 

на европейско ниво. Не е очертан план на страната за поетапно декарбонизиране и свързаното с това 

преструктуриране на сектора.  

Конкретни мерки за преминаване към ниско-въглеродно електропроизводство, които трябва да 

залегнат в плана са: 

• включване на страната в европейските програми за преструктуриране на въглищните 

региони, например платформата за „Въгледобивни региони в преход";  

• активно участие с проекти в рамките на финансиращите механизми на ЕС, свързани със 

системата за търговия с емисии;  

• национална подкрепа при преминаването на съответните райони към нисковъглеродна 

икономика;  

• алтернативна индустриализация и насърчаване на ВЕИ-свързани производства и инсталации  

в тези райони.  

България ще бъде бенефициент и на финансовия механизъм по чл. 10 г от Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2018/410, с който се създава Фонд за 

модернизация на енергийните системи и за подобряване на енергийната ефективност в 

държави членки с БВП под средното за ЕС на глава от населението. Приоритетните области на 

Фонда включват производство и използване на електроенергия от ВЕИ; подобряване на енергийната 

ефективност; модернизиране на енергийните мрежи, включително на преносната инфраструктура 

на топлофикационните мрежи, както и на мрежите за пренос на електроенергия. С оглед на това, че 

създаването и дефинирането на оперативните дейности на Фонда за модернизация на енергийните 

системи е все още в процес на съгласуване на ниво ЕК, е изключително важно от страна на 

Министерство на енергетиката да развива в паралел прозрачни и недискриминационни критерии и 
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процедури за подбор на проекти към този фонд на национално ниво. Потенциалните заинтересовани 

вносители на проектни предложения следва да имат яснота за националната стратегия и подход към 

разпределянето на средствата от този фонд още в началото на периода 2021-2030.   

Като приоритетни области за финансиране със средства от Фонда за модернизация на енергийните 

системи Камарата дава следните предложения: 

1. Проекти, увеличаващи стабилността на енергийната система чрез комбинация от 

устройства за съхранение на енергия и нови мощности генератори на енергия от възобновяеми 

източници. Батериите могат да намалят фактора непредвидимост на енергията от 

възобновяеми източници, а комбинацията от двете придобива характеристики на базова 

мощност.  

2. Включване на България в Европейската платформа за региони в преход. 

3. Развитие и модернизация в топлофикационния сектор, включително присъединителни 

съоръжения, смяна на източника на енергия на извадени от експлоатация топлоелектрически 

централи, като и възможност за създаване на публично-частни партньорства с общините за 

развитие и модернизиране на райони с еднофамилни къщи, с цел подобряване на качеството 

на въздуха; 

Освен това е необходимо да се премахнат националните бариери за инвестиции в нови 

енергийни мощности като 5% данък върху приходите на всички енергийни производители. 

Тази мярка беше част от стабилизационния пакет мерки, но трябва да бъде намерен начин поне 

за нови инвестиции, този данък да се възстановява. 

Допълнително отбелязваме, че видно от приложената таблица „Обобщени политики и мерки в 

сектор Енергетика“ (стр. 48) в Плана е заложено намаляване на загубите на електроенергия в 

разпределителните и преносните мрежи до 2020 г. в размер на 1100 GgCO2 eq. Това намаляване в 

емисиите парникови газове до 2020 г. е значително и за неговото изпълнение е необходимо 

намаляване на технологичния разход в електроразпределителните мрежи до около 6,5%. В Плана 

обаче липсва оценка за необходимите инвестиционни и оперативни разходи за достигане на 

посочените стойности, както и какъв ще бъде ефекта от признаването на тези допълнителни разходи 

върху цените за мрежови услуги за крайните клиенти и подобна оценка следва да бъде направена. 

1.2. Енергия от възобновяеми източници  
Определената в плана национална цел за дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление 

на енергия до 2030г. от 25% е недостатъчно амбициозна и не отразява обективния потенциал за 

развитие на ВЕИ в страната. Необходимо е да се заложи по-амбициозна цел за развитие на 

електроенергийни проекти, която балансирано включва всички видове технологии.  Според Доклад 

на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENА) възможният потенциал за развитие 

на ВЕИ в България до 2030 г. е 35%.1 Намаляващите общи разходи за производство на 

                                                           
1 https://www.irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU 
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електроенергия от ВЕИ в резултат от икономиите от мащаба, технологичните подобрения и по-

конкурентните вериги на доставки в комбинация с природните условия в страната, са ясен знак за 

този потенциал. Това са актуални пазарни тенденции, от които българската енергетика има 

възможност да се възползва. Доклад на ЕК за енергийните цени и разходи в Европа посочва, че 

спада на цените на енергията за домакинствата и за индустрията е отчасти резултат от намаляващите 

капиталови разходи за генериране на електроенергия от възобновяеми източници.2 Това е 

възможност и за българската икономика да се възползва от по-голям дял на възобновяемата енергия 

в енергийния микс. Националният интегриран план не прави решителни стъпки в нито една от тези 

посоки. С това енергетиката и косвено икономиката се поставят под риск от допълнително 

изоставяне спрямо останалите икономики в ЕС.  

Прави впечатление, че в дефиницията на националния приоритет за развитие на възобновяема 

енергия капацитетът на мрежите се разбира по-скоро като ограничител, отколкото като потенциална 

предпоставка за развитие на ВЕИ. От друга страна не е направена дори индикативна финансова 

оценка за необходимите инвестиции за развитие на електроенергийната мрежова инфраструктура 

за разпределение за интегриране на децентрализираното производство на енергия от ВИ при 

отчитане на темпа на неговото увеличаване. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки и 

механизми за модернизиране и разширяване на капацитета на мрежите като: 

• регулирани средства за развитието на всички мрежи и  

• балансирана политика за развитие на ВЕИ мощности като се прави анализ на наличния 

ресурс, потенциал за консумация и големината на проектите.  

Проектът за интегриран план не засяга развитието на корпоративни договори за изкупуване на 

ВЕИ енергия (Corporate PPA`s) между производител и краен консуматор. В световната практика 

те започват да се утвърждават като успешен бизнес модел, който се развива на изцяло търговски 

принципи и не изисква ангажиране на държавата.  Следва да бъдат премахнати административните 

пречки и неизяснени въпроси за тяхното реализиране, за да бъде улеснено навлизането на такива 

споразумения. 

Необходимо е да се предвиди  облекчаване на процедурите за инвеститорите при удължаване на 

жизнения цикъл на ВЕИ инсталациите както и да се предвидят значими стимули за 

нисковъглеродно производство.  

                                                           
2 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/epc_report_final_1.pdf 
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Регулаторната среда следва да бъде предвидима с цел реализиране на инвестициите, а легитимните 

интереси на инвеститорите да се гарантират нормативно.  
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2.Енергийна ефективност  
Проектът за ИНПЕК запазва вече установената схема за задължения, без да се предвиждат промени 

в нея. Практиката от последните години показва, че националната схема за задължения за енергийни 

спестявания е неефективна поради отсъствието на финансов механизъм за обезпечаване на 

енергийно-ефективните мерки и отчитане на енергийните спестявания. Кумулативната 

индивидуална цел за енергийни спестявания за 2017 г. бе изпълнена едва на 6.23%. Целите на 

задължените лица са отражение на националната цел, която държавата следва да изпълнява и 

съществена част от която е разпределена за изпълнение от търговците с енергия. Търговците с 

електроенергия не разполагат с необходимите пазарни, технически и финансови механизми за да 

постигнат това изпълнение.  

В условията на регулиран пазар за крайните битови клиенти, при който цената на електроенергията  

се поддържа на минимални равнища, липсва икономическа логика и интерес от крайните 

потребители за прилагане на мерки за енергийна ефективност, поради сравнително високата им 

стойност спрямо цената на електроенергията и ниските доходи на голяма част от населението. 

Успоредно с липсата на интерес в крайните потребители, не е осигурен и финансов механизъм, 

който да покрива огромните инвестиции необходими за изпълнението на вменените задължения. 

Освен това, в действащата законова рамка възможните дейности за изпълнение на индивидуалните 

цели са несъвместими с лицензионните ограничения на задължените лица. А при неизпълнение на 

разпределените им цели, задължените лица подлежат на финансови санкции, които не отменят 

самите задължения. Въпреки ежегодните ценови заявления, които задължените лица подават в 

КЕВР, никога досега в продължение на 9 ценови години Регулаторът не е прилагал механизъм за ex 

ante финансиране на разходи за енергийна ефективност чрез цените за крайните клиенти (практика 

стандартно прилагана при други схеми за задължения). Запазването на тази схема и в периода след 

2030 г. поставя под сериозен риск цялостното изпълнение на национално ниво на задълженията в 

областта на енергийната ефективност.    

Публикуваният проект на ИНПЕК отразява европейските цели в областта на енергийната 

ефективност, но в него липсва конкретен план за тяхното изпълнение на национално ниво. 

Разписана е само общата рамка на годишното разпределение на целта за програмния период 2021-

2030 г. Тъй като към плана трябва да бъде добавено липсващото към момента Приложение III - 

Уведомяване за предприетите от държавите членки мерки и методологии за прилагане на член 7 от 

Директива 2012/27/ЕС, съгласно изискването на Регламент (ЕС) 2018/1999 от 11 декември 2018 г. относно 

управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, предлагаме в него да бъде 

включено следното съдържание във връзка с планиране на промени в ЗЕЕ: 

mailto:nec_office@necbg.eu
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 включване на алтернативни мерки, съобразени с лицензионните ограничения по ЗЕ и 

възможност те да бъдат отчитани;  

 въвеждане на инструменти за финансиране на разходите за енергийна ефективност при 

крайните клиенти при условие за спазване на схемата на задължителни енергийни 

спестявания, съгласно ЗЕЕ.;  

 други политики за насърчаване;  

 данъчни облекчения и/или други за периода след 2020 г.,  

чрез които да се постигне частично изпълнение на целите и тежестта за изпълнение на националните 

цели е оставена за изпълнение от задължените лица. Също така не е предвидено и участието на 

Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия и неговата роля за подпомагане и 

насърчаване на проекти за енергийна ефективност при крайни потребители.  

В документа е предвидено да „…..бъде разработена дългосрочна национална стратегия за 

подпомагане на санирането на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради“, без да е 

уточнен срокът за нейното разработване, очакваните спестявания, които могат да бъдат постигнати 

и как ще бъдат отчетени в схемата за задължения. Не е представена и оценка на наличния потенциал 

за постигане на енергийни спестявания по сектори – бит, промишленост, индустрия, сгради, 

автомобили и/или други. 

За сравнение, в приоритетна ос „Декарбонизация“ са представени количествени оценки на 

потенциала за намаляване на емисиите за всеки от секторите с конкретни мерки, за които е изчислен 

годишният ефект и представен с междинни цели за годините 2020, 2030 и 2050. Такава оценка в 

приоритет Енергийна ефективност изцяло липсва, като е извадена информация единствено за 

функциониращата до момента схема и старите периоди на приложението й. Посочените финансови 

мерки са с хоризонт до 2020/2021 година или без посочена времева рамка. 

Един от основните недостатъци на проекта на ИНПЕК е липсата на финансова оценка за изпълнение 

на схемата за задължения в областта на енергийната ефективност и ясен финансов механизъм за 

осигуряване на инвестициите. Това се явява основната пречка за изпълнението и на настоящата 

схема до 2020 г., която води до невъзможност за постигане на поставените цели на задължените 

лица. Остава неясно предвижда ли се привличане на европейско финансиране, удължаване на 

съществуващите финансови механизми и Фондове, в какви срокове и какъв би бил техният принос 

за изпълнение на националните цели.  
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Липсва информация и относно използването на предвидените в Директивата възможности за 

намаляване на националните цели с до 35 % по чл. 7, пара. 5 б), чрез прилагане на предвиденото в 

чл. 7, пара. 4. 

Също така, срочно следва да бъде преразгледана наказателната страна на действащата схема за 

задължения за енергийни спестявания, включително размера и механизма на акумулиращите се 

санкции за неизпълнение на целите и механизма на вноски във фонд за енергийна ефективност, 

които имат санкционен характер. 

Предвид гореизложеното, предлагаме като част от Интегрирания национален план в областта на 

енергетиката и климата: 

- да бъде разработен по-подробен план с мерки и политики, техният количествен потенциал 

за постигане на енергийни спестявания със съответните междинни индикативни цели до 

2030 и 2050.  

- да се отчете и разпише прилагането на възможностите по чл. 7, параграф 4 за допустимо 

намаляване на размера на енергийните спестявания по чл. 7 параграф 5 б) от Директивата за 

енергийна ефективност (Директива 2018/2002 на европейския парламент и на съвета от 11 

декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност). 

- да се разработят и включат алтернативни мерки и политики за изпълнение на националните 

цели, в т. ч. да се разпише и ролята на ФЕЕВИ.  

- да се предвиди разширяване на обхвата на задължените лица с включване например на 

големите консуматори на енергия в страна, които имат и по-голям потенциал за постигане 

на спестявания, като предприятия, промишлени системи, обществени, държавни и общински 

сгради, общините, като предоставящи голям брой обществени услуги със значителна 

консумация – улично и парково осветление, градски транспорт и други. 

- да се представи и ясна и конкретна информация каква част от националните годишни цели 

ще бъде разпределяна между задължените лица и какво се очаква да се изпълни чрез 

алтернативни мерки и политики. 

- да се направи оценка на разходите за постигане на целите за енергийна ефективност и ясно 

да се посочи чрез какъв механизъм ще бъде осигурена необходимата инвестиция. 

Необходимо е да бъде записано, че цената следва да бъде заплатена от крайния потребител, 

който ползва ефекта от намалената си енергийна консумация, а ролята на търговците с 

енергия е в популяризирането на енергийната ефективност и разработване на енергийно 

ефективни услуги и продукти, които да предлагат на клиентите си.  

- при запазване на настоящата схема е необходимо да се предвиди въвеждане на механизъм 

за компенсиране на разходите на задължените лица за изпълнение на целите за енергийна 
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ефективност през „задължения към обществото“ в регулираните цени на електроенергия, в 

съответствие с чл. 35, ал. 1 от ЗЕ.  

Регламентираното в чл. 14 ал. 11 от ЗЕЕ3 следва да бъде доразвито, така че да не се допуска двойно 

отчитане на енергийните спестявания от изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица 

и от прилагането на алтернативни мерки, като всички издадени удостоверения на незадължени лица или 

на задължени лица, които са изпълнили целите си, да бъдат автоматично отчитани като изпълнение на 

националната кумулативна цел по чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.  

За доразвиване отчетността на спестявания от алтернативни мерки законодателството следва да бъде 

допълнено с:  

 отчитане на реалните спестявания на енергия, горива и емисии CO2, постигнати в резултат на 

насърчаване разпределеното производство на енергия от ВЕИ и от ВЕКП, каквато практика е 

разпространена в част от държавите в ЕС. 

 отчитане на енергийни спестявания от мерки, приложени от големите промишлени консуматори с 

изискване за представяне в АУЕР на доклади от извършени обследвания на промишлени системи 

и директното им отчитане като изпълнение на националната кумулативна цел; 

 механизъм за финансиране на разходи на небитови и битови клиенти за енергийни спестявания 

през цената на енергията или чрез друг механизъм установен от държавата; 

 пълна отчетност за продажбите в страната на осветителни тела и електроуреди от висок енергиен 

клас, енергийно ефективни строителни материали и услуги (дограма, топлинни изолации , 

енергиен одит и други) с цел отчитане като алтернативна мярка на годишна база;  

 пълна отчетност на постигнатите спестявания от публичните органи за покупки на офис-

оборудване, осветление, превозни средства;  

 пълна отчетност на мерките за ЕЕ в транспорта – ефектите от строителството и експлоатацията на 

метрото в София, подновяване на автопарка на градския транспорт в редица областни градове, нова 

железопътна инфраструктура,  всички дейности по ОПРР, които са насочени към повишаване на 

енергийната ефективност; 

 разработване и въвеждане на методологии за изчисляване на енергийни спестявания с фокус върху 

битовото потребление в допълнение на съществуващия списък; 

 разработване на методология за отчитане на спестявания в следствие на информационни и 

обучителни кампании;  

 програми за обучение и образоване на потребителите, които се провеждат от държавата; 

 данъци – намаляване/освобождаване от данъци за МПС и за недвижими имоти във връзка с тяхната 

енергийна ефективност за определен период от време; 

 отчитане на енергията от ВЕИ за собствено потребление като мярка за енергийна ефективност; 

                                                           
3 Чл. 14 (11) от ЗЕЕ: Не се допуска двойно отчитане на енергийните спестявания от изпълнението на индивидуалните 

цели на задължените лица и от прилагането на алтернативни мерки. 
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 тол-система и диференцирани тол-такси за превозните средства; 

 мерки за справяне с енергийната бедност чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност 

подробно описани в точка 1.4.5 и 1.4.6 и др.; 

 възможността задължените лица да постигат целите си чрез вноски във фонд също трябва да бъде 

преработена в посока автоматично намаляване на задълженията пропорционално на вноските. 

Националното законодателство, държавните органи, предлагащи и изпълняващи националните 

политики за енергийна ефективност, както и КЕВР, следва да гарантират работещ механизъм 

за финансиране на националната схема за задължителни енергийни спестявания като 

създадат необходимите условия за акумулиране на необходимите средства за изпълнение на 

мерки за  енергийна ефективност. 

Раздел III от глава IV „Схеми за насърчаване на енергийната ефективност“ на ЗЕЕ е необходимо да бъде 

допълнен с предвиждане на гъвкав и облекчен механизъм за издаване на удостоверения за 

енергийни спестявания директно на задълженото лице при съгласие от страна на незадълженото лице, 

извършило мерки за енергийна ефективност, какъвто в момента няма.  

За да бъдат предложените мерки и политики, приети и следвани от участниците в тези процеси, е 

наложително извършването на точен анализ, базиран на еднородна информация и съответно 

едни и същи източници на данни, както и същите да бъдат изрично посочени. По този начин ще 

бъде възможно да се избегнат неточности, както и разминавания при анализа, и резултатите и да се 

откроят ясни тенденции за изменението им. В допълнение, в Евростат вече са налични данни за 2017 

г., които позволяват да бъдат извършвани по-точни анализи за целите на формиране на политики по 

петте измерения на Европейския съюз. Обръщаме внимание, че е необходимо да бъдат посочени 

всички източници на прогнозите за развитието на икономиката до 2050 г., както и източникът на 

изследването „Прогнозен общ енергиен баланс на Република България за периода 2021 - 2030 и с 

хоризонт до 2050 година“. 

Предвид на незадоволителното изпълнение на националната схема за задължения за енергийни 

спестявания и комплексния характер на констатираните проблеми считаме, че в Интегрирания 

план следва да бъде предвидено приемането на пътна карта за изпълнение на националните 

цели за енергийна ефективност за периода 2019 - 2030 г. 
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3. Енергийна сигурност  

3.1. Производство 
Подкрепяме позицията, че ефективното използване на местните ресурси от съществуващите 

производители на лигнитни въглища е обявено като национална цел за гарантиране на сигурността 

на доставките на електроенергия. Производителите в комплекса Марица Изток предоставят над 45% 

от годишното производство в страната, което ги прави незаменими за осигуряване на местното 

потребление и за запазване на традиционната роля на България като нетен износител. В допълнение, 

термичните централи на лигнитни въглища са базови мощности, които предоставят системни услуги 

на преносния оператор за балансиране на електроенергийната система, което е допълнителна полза, 

ясно посочена в Плана. Вярваме, че използването на местния ресурс на лигнитни въглища при 

спазване на приложимото законодателство не се противопоставя на дългосрочната европейска цел за 

декарбонизация на енергетиката, тъй като преходът трябва да е плавен и да отчита местните 

географски, технологични и икономически особености.  

Макар че запазване на ключовата роля на производителите на лигнитни въглища за осигуряване 

сигурността на доставките е легитимна цел, която България трябва последователно да защитава, 

Планът ще се възползва от разработването на конкретни мерки за постигане на тази цел. Необходимо 

е да се разработи ясен план за осигуряване експлоатацията на съществуващите конвенционални 

мощности предвид европейските регулации, които застрашават икономическата им устойчивост 

като:  

i) нарастващите цени на квотите за въглеродни емисии;  

ii) по-строги ограничения за емисии съгласно последните заключения за Най-добрите налични 

технологии4;  

iii) нови правила за пазарен дизайн, одобрени от Европейския парламент с цел постепенно 

премахване на схеми за подпомагане на конвенционалните производители. 

Редица изкривявания на българския електроенергиен пазар не позволяват на централите на 

лигнитни въглища да възстановяват променливите и постоянните си разходи, за което свидетелстват 

значителните загуби на ТЕЦ „Марица изток 2” (ТЕЦ МИ2) през последните няколко години. 

Министърът на енергетиката обяви предвидените мерки за стабилизиране на финансовото 

състояние на ТЕЦ МИ2, включително искане за одобрение на държавна помощ за увеличаване на 

собствения капитал и иницииране на подготовка на механизъм за капацитет за българския пазар на 

                                                           
4 На 17.08.2017 г. в Официалния вестник на ЕС РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2017/1442 от 31 

юли 2017 г. за установяване на заключения относно най-добрите налични технологии (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за големи горивни инсталации (BREF LCP). 
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електроенергия, който трябва да бъде одобрен от Европейската комисия (ЕК). Последното е 

необходима стъпка за осигуряване на жизнеспособността на комплекса Марица Изток, но при 

спазване на следните принципи и препоръки: 

i) преминаването към нов пазарен модел трябва да отчита законните интереси на 

инвеститорите; 

ii) проектът и подробните правила на предложения механизъм за капацитет следва да 

бъдат съгласувани между всички заинтересовани страни преди неговото нотифицирне 

към ЕК; 

iii) прилагането на механизъм за капацитет налага изготвянето на изчерпателни анализи и 

обосновки, изискващи специфична експертиза, поради което препоръчваме 

Министерството на енергетиката да ангажира консултант с опит в разработването и 

защитата на механизмите за капацитет пред ЕК. 

Планът осигурява формално средство за комуникация с ЕК и е адекватна формална платформа, 

която дава възможност на България да декларира своята позиция пред отговорните европейски 

органи. Така би могло да се постави основата за потенциална нотификация към ЕК на механизъм за 

капацитет, който ще даде възможност за устойчиво продължаване на дейността на комплекса 

Марица Изток в съответствие с приетата европейска практика и регламенти. Считаме, че Планът 

предоставя добра възможност на България да подчертае и защити необходимостта от държавна 

намеса на местния пазар на електроенергия с цел осигуряване на енергийната си сигурност.  

 Други елементи от плана в направление „Енергийна сигурност“ са „развитие на мрежите за пренос 

на електроенергия…“; „оптимизация на потреблението в енергийната система чрез развитие на 

енергийните пазари…“;  и „увеличаване на капацитета за съхранение на електрическа енергия…“ 

3.2. Мрежи 
В Националния план не е отделено внимание на  въпросите, свързани с нарастващата нужда от 

инвестиции за развитието и териториалното разгръщане на електроразпределителните мрежи и 

технологии, които са обединяващото звено в енергийната верига. Съответно, не се предвиждат 

насоки и политики за промяна на нормативната база с цел стимулиране на инвестициите в 

електроразпределителните мрежи.   

Следва да се изготви анализ и оценка  на необходимите разходи за осигуряване на заместващи 

мощности,  както и за инвестиционните разходи по присъединяване към разпределителната и 

преносна система, които ще нараснат с оглед на заложената висока цел за присъединяване на ВЕИ. 
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В интегрирания план не се разглеждат въпросите за повишаване на качеството на услугите „от 

последния километър“ на електроразпределителните мрежи, особено в икономически изоставащите 

региони, като един от най-важните фактори на инвестиционната среда, и не се предвиждат целеви 

инвестиционни мерки и политики насочени към качеството на услугите. 

3.3. Развитие на SMART мрежи 
Считаме, че разгръщането и технологичното развитие на електроразпределителните мрежи следва 

да бъде една от самостоятелните цели на Националния план, тъй като е необходима предпоставка: 

 за реиндустриализацията и изравняването на икономическия потенциал на регионите, 

включително за ускореното развитие на изоставащите региони; 

 за изравняването на качеството на живот на домакинствата в различните региони; 

 за повишаването на ефективността на енергийното потребление на домакинствата; 

 за разгръщането на високомощна електрозарядна инфраструктура като условие за навлизане 

на електромобилността и намаляване на риска от вторично изоставане на България от 

водещите страни в ЕС при развитието на «електромобилната революция»; 

 за изпреварващото навлизане и развитие на SMART GRID технологиите в България. 

 

Повишаването на енергийната сигурност и устойчивото развитие на енергетиката са свързани и с 

цифровизацията на електроразпределителните мрежи и с внедряването на устройства за предаване 

и приемане на информация от мрежата към потребителите и обратно. Развитието на SMART GRID 

технологиите е най-важната предпоставка за навлизането на енергосъхраняващи, „peak shaving“ и 

електромобилни технологии.  

В тази връзка,  предлагаме в Националния план да се предвиди конкретна политика за 

стимулиране на изпреварващото навлизане на SMART GRID технологиите в 

електроразпределителните мрежи.   

Внедряването на интелигентни измервателни системи са пряка предпоставка за устойчиво и сигурно 

развитие на мрежите, като предоставят богат набор от възможности за извършване на различни 

анализи, навременно планиране на мерките за предотвратяване на неправомерна намеса в 

измервателните системи, установяване на проблеми в елементите на мрежата в начален стадий и 

възможност за превенция на евентуални аварии. Интелигентните мрежи осигуряват мониторинг на 

потреблението и исторически данни, които помагат за по-ефективно управление на мрежата и 

оптимално разпределение на товарите, както и за подобряване на планирането на нови 

присъединявания. 
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Необходимостта от разработване на конкретна политика за стимулиране на инвестициите в SMART 

GRID и дигиталните клиентски технологии в енергетиката от страна на електроразпределителните 

дружества е продиктувана от факта, че България рискува след 2030 г. да се окаже в положението на 

потребител на вносни продукти, макар и българските IT компании и електроразпределителните 

дружества да разполагат с установени клъстърни връзки, потенциал и значими собствени 

разработки за разгръщането и продажбата на национални SMART GRID решения.  

В допълнение, използването на интелигентни системи позволяват по-добро планиране на 

ремонтните дейности и инвестициите в обновяване и развитие на мрежата. Всичко това повишава 

сигурността на електрозахранване на клиентите.  

По отношение на електромобилността инструментите за насърчаване на навлизането на 

електрически превозни средства изискват и мерки за насърчаване развитието на зарядна 

инфраструктура за електрически превозни средства. Такива биха могли да бъдат:   

 преки инвестиции в зарядна инфраструктура в урбанизираните райони от страна на общините; 

 фискални стимули за оператори на публични зарядни станции – физически и юридически 

лица и доставчици на зарядни услуги; 

 с оглед на бъдещето развитие на услуги свързани с електромобилността да бъде позволено 

оператори на електроразпределителната мрежа да бъдат допуснати до дейности свързани с 

управлението на зарядна инфраструктура и предоставяне на свързани услуги;  

 административни улеснения при процедури по издаване на разрешения за поставяне. 

Необходимостта от координирани действия в тази посока от страна на държавната политика и 

местното управление е подробно описана в Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и 

на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни 

горива. В тази връзка е необходимо да се уредят чрез нормативни актове някои отворени 

въпроси, които затрудняват изграждането на зарядна инфраструктура като например:  

 улеснени процедури за получаване на разрешения за поставяне на зарядни станции, които да 

съкратят времето за разглеждане на подадените молби от страна на местната администрация; 

 съобразяване на таксите, събирани от общините за наемане на площи за зарядни станции, с 

пазарната стойност на зарядната услуга; 

 уреждане статута на паркоместата, прилежащи към зарядни точки като места за зареждане, 

които могат да бъдат заемани единствено от електромобили; 

 регламентиране на правила за обозначаването на паркоместа и зарядна инфраструктура за 

електромобили чрез указателни табели и пътна маркировка. 
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Активното участие на операторите на електроразпределителни мрежи  в изграждането на 

зарядната инфраструктура следва да бъде гарантирано с цел да бъде оптимално планирано 

разположението на зарядните точки както спрямо нуждите на потребителите, така и по 

отношение на наличните капацитети на мрежите. По този начин ще се оптимизират разходите 

за изграждане на инфраструктура от гледна точка на инвестициите в нея и ще се избегнат 

бъдещи проблеми свързани с товара и балансирането на мрежите. Това може да бъде постигнато 

чрез обществени консултации относно готовността на оператори (оператори на 

електроразпределителни мрежи или различни от тях лица) да изграждат и поддържат публични 

зарядни станции за електрически автомобили, провеждани от регулатора на регулярни 

интервали; обществени консултации, провеждани от общините в процеса на модернизация и 

изграждане на инфраструктура за комунални и телекомуникационни услуги, които допитвания 

при повишен интерес към подобен тип услуги биха могли да прераснат в постоянни 

консултативни съвети. 

Конкретното съдържание и обхват на предложените мерки следва да бъдат определени след 

разглеждането на реалистичните възможни сценарии и определяне на съответните политики с 

оглед максимален ефект при оптимално използване на публичен и частен ресурс. Възможно 

е част от мерките със значителен потенциален ефект да не изискват директни разходи след 

ефективно първоначалното формулиране и планиране на изпълнението. Това може да бъде взето 

предвид в процеса на изготвяне и представяне на доклад от всяка държава членка на 

Европейската комисия за прилагането на националната си рамка за политиката в сферата на 

електрическия превоз до 18 ноември 2019 г. и на всеки три години след това. Съгласуването на 

доклада със заинтересованите страни, включително електроразпределителните дружества, 

които са преки участници в изграждането на инфраструктура от зарядни станции, ще гарантира 

избора на най-оптимални мерки и средства за постигане на целите, заложени в Директива 

2014/94/ЕС и в контекста на Парижкото споразумение за климата. 
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4. Вътрешен енергиен пазар  

4.1. Либерализация и интеграция на пазара 
Подкрепяме целта за постигане на пълна либерализация на пазара на електроенергия в съответствие 

с „целевия модел на ЕС“. Докато пълната либерализация на енергийните пазари, обект на действие 

на 3-тия енергиен пакет, не бъде осъществена, България не е в състояние да се възползва адекватно 

от настоящата рамка, зададена от 4-тия енергиен пакет. Подкрепяме и стремежа към обединения със 

съседни електроенергийни пазари, което ще позволи ценовите сигнали от региона да се отразят на 

пазара в България. Наред с положителните развития обаче отбелязваме, че: 

 в плана липсват конкретни „законодателни изменения“, които ще бъдат предприети за 

транспониране на новите правила на ЕС за вътрешния пазар на електроенергия, нито се 

съдържа крайна дата и пътна карта за постепенното премахване на регулирания сегмент; 

 натрупаната задлъжнялост на някои държавни дружества е значителен проблем през 

последните няколко години поради решенията за регулиране на цените, насочени към 

ограничаване на тарифите за крайни потребители, като същевременно не позволяват 

възстановяването на действителните разходи. Отчитаме предприетите досега мерки, но са 

необходими по-нататъшни действия за решаване на натрупаните дефицити, тъй като 

финансовото възстановяване на засегнатите субекти е от решаващо значение за устойчивостта 

на целия сектор и следва да бъде постигнато успоредно с всякакви допълнителни пазарни 

реформи. Практиката на определяне на тарифи, която не отчита законните разходи за 

производство по време на преходния период, трябва спешно да бъде преустановена, за да се 

предотврати натрупването на дефицити. 

Би било добре планът да включва повече подробности относно планираните стъпки за постигане на 

напълно либерализиран пазар – необходима е ясна пътна карта за либерализация на пазара на 

дребно (за битови и небитови потребители), която да даде недвусмислени сигнали за пазарните 

тенденции и да зададе времевата рамка с ясни и изпълними крайни срокове. Необходимо е в плана 

да се включат и планираните мерки за справяне с финансовата задлъжнялост на ключовите 

участници на пазара в рамките на държавния контрол като част от специфичните действия за пълна 

либерализация на пазара. Поетапен план за действие за отмяната на регулираните цени на енергия 

и съществуващите практики на кръстосано субсидиране, който да гарантира преходен период и 

защита на енергийно бедните и уязвимите битови клиенти. Поетапният план за пълна либерализация 

на пазара на електрическа енергия следва да съдържа обосновка на необходимостта от запазване на 

регулираните цени, както и тяхната пропорционалност, която да бъде включена в бъдещия доклад 

на България до ЕК5. 

                                                           
5 Позиция на Европейския парламент от 26-3-2019 г. чл. 5.4-Г с оглед на приемането на нова Директива относно общите 

правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС 
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Не са отчетени други мерки, необходими за развитието на конкурентен пазар, като мерки за 

стабилизирането на борсовите цени чрез увеличаване ликвидността на борсата, например, което се 

яви и основен двигател за завръщане на крайни потребители на електроенергия от свободен на 

регулиран пазар през предходната година. 

Не е очертан детайлен план за предстоящото постепенно намаляване на дела на потребителите на 

регулирания пазар. И в момента нормативната база дава възможност на всички потребители да 

сменят доставчика си, но определяните от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени 

на дружествата крайни снабдители за продажба на електроенергия на ниско напрежение се явяват 

практически пречка за това, поради факта, че регулираните цени са на нива под пазарните, в 

следствие на това без конкуренция, и в последната година се наблюдава съществен отлив на 

потребители на ниско напрежение от свободен обратно към регулиран пазар. В проекта на 

Интегриран национален план е посочено същественото място на уязвимите потребители и 

необходимостта от разработването на политики и мерки за тяхната защита, но не са посочени 

никакви срокове, в които ще бъде осъществен прехода. Не са разгледани и останалите „неуязвими“ 

потребители на регулирания пазар. 

Посочването, че са „разработени политики и мерки, които да гарантират плавен и поетапен 

преход за битовите потребители към либерализиран пазар на дребно на електрическа енергия“ не 

дава необходимия ориентир за бъдещето на доставчиците на регулирания пазар (крайните 

снабдители), както и не засяга темата за небитовите потребители – дребният бизнес, институции, 

учреждения, които също ще излязат на свободния пазар.  

Посочено е, че преходът ще се осъществи, като в началото цената за битовите потребители ще бъде 

частично регулирана до пълното отпадане на регулираната компонента в тази цена, както и че преди 

започване на процеса на пълна либерализация на пазара на електрическа енергия ще бъде въведен 

механизъм за защита на уязвимите клиенти на електрическа енергия, който включва критерии за 

идентифициране на тези клиенти, както и финансови и нефинансови мерки за тяхната защита. 

Никъде не са разгледани в по-голям детайл цитираните стъпки, в какви срокове ще бъдат 

осъществени те и по какъв начин ще засегнат крайните снабдители.  

Енергийната бедност е един от най-съществените проблеми е приоритет би следва да бъде 

изработването на стратегия как ще бъдат покрити действителните разходи за битовите потребители 

и как ще бъде прекратено кръстосаното субсидиране на битовите за сметка на индустриалните 

потребители с цел пълната либерализация на пазара, както и ясни критерии кой потребители ще 

бъдат квалифициране като „енергийно бедни“. Предложението за въвеждане на динамично 
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ценообразуване не е обвързано с прекратяване на практиката за използване на енергийните цени 

като социален инструмент и осъществяване на социалните функции чрез социалното подпомагане. 

С либерализацията на пазара цените, които продължават да бъдат предмет на регулаторен контрол 

от страна на КЕВР (например цените на мрежовите услуги) следва да покриват необходимите 

разходи, като се вземе предвид динамиката на пазарните тенденции и необходимостта от внедряване 

на нови технологии, особено от мрежовите дружества в областта на интелигентни измервателни 

системи, интелигентни мрежи, управление на товари и увеличаващото се децентрализирано 

производство. Отново подчертаваме важността от спазване на принципите на ценово регулиране, 

записани в чл. 31 от Закона за енергетиката, в условията на преход към свободен пазар, и по-

специално - регулираните цени не са инструмент за постигане на социално приемлива крайна 

цена за потребителите, а те следва да възстановят икономически обоснованите, реални и присъщо-

необходимите разходи на дружеството за осъществяване на лицензионната му дейност, като 

осигуряват баланс между интересите на потребителите и енергийните дружества.  

В пътната карта за либерализация на пазара на дребно e необходимо да се предвиди как и докога 

България ще продължи прилагането на регулирани цени във връзка с чл. 5 от Директива за 

вътрешния пазар на електроенергия, където за държавите-членки е предвидено, че могат да удължат 

практиката за регулиране на цените на електроенергията за ограничен период от време и за 

определени групи клиенти, а именно:  

 за енергийно бедни или уязвими клиенти, като предвидената възможност за ценово 

регулиране подлежи на определени условия, а именно: да е ясно дефинирана, прозрачна и 

недискриминационна, да гарантира равен достъп до клиенти на всички енергийни дружества, 

да бъде ограничена във времето и да е пропорционална на целите, за които се прави6;  

 за домакинства и малки небитови клиенти като мярка за плавен преход от регулиран към 

свободен пазар. Отново определени ограничения са предвидени, чиято цел е осигуряване на 

недискриминационно отношение към доставчици на електроенергия и ненарушаване на 

конкуренцията на пазара.  

Считаме, че част от мерките за постигане на пълна либерализация на електроенергийните пазари 

трябва да бъде приемането на целева национална политика за гарантиране изпълнението на 

законовия принцип за пълно възстановяване на  икономически обоснованите разходи за дейността 

на регулираните предприятия – включително на електроразпределителните дружества. Тази 

                                                           
6 Това е изразено и в Позиция на Европейския парламент от 26-3-2019 г. чл. 5.4-Г с оглед на приемането на нова 

Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС 
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политика следва да предвижда конкретни нормативни промени, които да гарантират 

последователно спазване на принципа за възстановяване на икономически обоснованите разходи в 

процеса на ценова регулация.  

Съответно, законовият принцип за възстановяване на  икономически обоснованите разходи 

следва да се разглежда като отделен приоритет в рамките на измерение «Вътрешен енергиен 

пазар» на Интегрирания план. 

4.2. Енергийна бедност  

В интегрирания план най-общо се посочва, че системата за социално подпомагане е инструментът, 

чрез който декларираните цели ще бъдат постигнати. Нашата позиция е, че целите на социални 

политики не бива да се преследват през цените на електроенергията и докато това 

обвързване не се премахне, либерализацията не може да бъде завършена.  

Считаме, че в плана следва да бъдат предвидени конкретни политики по трите фактора, според 

които се определя наличието на енергийна бедност, както са посочени в законодателния пакет на 

ЕС „Чиста енергия за всички европейци“:  

 по фактор ниски доходи – политики за максимално снижаване на цените на енергията чрез 

националния енергиен микс/предоставяне на целеви финансови помощи чрез системата за 

социално подпомагане; 

 по фактор висок разход за енергия от разполагаемия доход – подобряване на културата на 

потребление и повишаване на достъпността на съвременни енергийни технологии, 

поддържане на актуална информация за обхвата на потребителите на енергия, които са 

засегнати от енергийна бедност, анализ и оценка на прилаганите политики  с оглед поетапно 

извеждане на домакинствата от тези рискови групи; 

 по фактор ниско ниво на енергийна ефективност – политики за подобряване на 

енергийната ефективност на енергийно уязвими домакинства, / реализация на национална 

програма за повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление. 

Считаме, че предвиденият в плана подход за подпомагане на енергийно бедните потребители чрез 

целеви помощи за отопление, администрирани чрез системата за социално подпомагане, е мярка, 

която ще продължи да бъде недостатъчно ефективна, ако не бъде включена в цялостна политика по 

енергийната бедност. Преди въвеждането на  нови политически инструменти с цел справяне с това 

социално предизвикателство е необходим задълбочен предварителен анализ и всеобхватно 

национално проучване на базата на ясни, прозрачни и измерими критерии за установяване на 

обхвата на засегнатите лица, които поради икономическото си състояние могат да бъдат определени 

като енергийно бедни. Изчерпателна статистика за профила и броя на енергийно бедните, би дала 
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ясна представа, както за типа необходими мерки, така и за размера на обществения ресурс, 

необходим за справянето с дефинирания социален проблем. 

Следва да бъде приета национална пътна карта за действие срещу енергийната бедност, която 

да предвижда:  

 формулиране на национални критерии за енергийна бедност, технически приложими в 

системата за социално подпомагане; 

 разработка на механизъм за идентификация на енергийно бедните домакинства и за 

последващ мониторинг на динамиката на енергийната бедност на ниво отделни 

домакинства; 

 разработка и прилагане на целеви механизми за подпомагане на енергийно бедни 

домакинства; 

 поетапно премахване на регулираните, субсидирани и непазарни цени на енергията за 

крайните потребители, които водят до задълбочаване на енергийната бедност - като 

предизвикват икономическа непривлекателност на енергоефективните решения и 

устойчивост на неефективни модели на енергийно потребление. 

Необходими са комплексни мерки на национално и местно ниво с оглед подобряване на енергийната 

ефективност на жилищния фонд, което има допълнителен ефект от постигане на целта за енергийни 

спестявания и подобряване качеството на въздуха в населените места: 

 чрез дългосрочни общински програми с национално финансиране за обследване, 

консултиране и подпомагане на повишаването на енергийната ефективност на жилищата; 

 чрез дългосрочни общински програми с национално финансиране за промяна на 

неефективните модели на потребление на енергия от домакинствата и бизнесите; 

 чрез дългосрочни общински образователни и обучителни програми с национално 

финансиране с оглед повишаване на осведомеността и насърчаване на активно 

потребителско поведение чрез използване на потенциала на ВЕИ технологиите, 

възможностите за спестяване на енергия и децентрализирано производство на енергия; 

 чрез целеви програми за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

бита и на сградния фонд (покупка на ефективни уреди, прилагане на енергоефективни 

решения, получаване на целеви безлихвени заеми, данъчни облекчения за енергийно бедни 

домакинства, приложили мерки по енергийна ефективност). 

Съществуват редица европейски добри практики, прилагани на национално ниво и от местните 

власти, от които може да бъде почерпен опит в тази насока за избор на конкретни мерки и програми, 

като например: консултиране при избор на доставчик и подходяща тарифи (Великобритания), 

грантове за безплатна изолация на дома (Великобритания), по-ниска ставка на данъците за панелни 

жилища при централно отопление (Унгария), ипотеки с нулеви лихви за уязвими потребители 

(Великобритания), подобряване на изградената отоплителна система на жилищата на собственици 
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с ниски доходи (Франция), изграждане на мрежа от правителствени и неправителствени 

организации, които работят с енергийно бедни клиенти и др.  

Отсъствието на ефективни системи за защита на уязвимите групи потребители и на енергийно 

бедните домакинства следва да се разглежда като основно препятствие за премахването на 

регулираните цени на енергията и за пълната либерализация на енергийните пазари. 

Директивата за вътрешния пазар на електроенергия (в процес на публикуване в официалния вестник 

на ЕС) в чл. 28 дава насоки за критериите, които могат да бъдат заложени в националното 

законодателство, за да се определят уязвимите потребители –  критична зависимост от електрическо 

оборудване по здравословни причини, възраст или други причини. Оттук ясно следва, че не всички 

енергийно уязвими клиенти са засегнати от енергийна бедност и не може по подразбиране 

групи потребители да бъдат обявени за уязвими. Mерките и политиките за осигуряване на защита 

на уязвими потребители, следва да имат диференциран и целенасочен подход, временен характер с 

редки изключения и съответно регулация на цените на електрическата енергия следва да се 

прилага само за тези групи потребители по правилата на чл. 5 от Директивата. 

Проектът за интегриран план предвижда „адекватна защита“ на уязвими потребители в условията 

на либерализация на пазара, както и „финансови и нефинансови мерки за тяхна защита“. Считаме, 

че механизмите за защита на уязвими клиенти е необходимо да бъдат посочени в плана конкретно 

заедно със срокове за тяхното приемане, например:  

 осигуряване на адекватна информираност на уязвимите клиенти при избор на доставчик и 

тарифа, както и социални мерки, които да са на тяхно разположение;  

 създаване на енергиен фонд, който да гарантира непрекъснатост на доставките на енергия в 

случай на затруднение при плащане на сметките през отоплителните месеци, особено за 

уязвимите клиенти, и др.).  

Подкрепяме, че планът предвижда механизма за защита на уязвимите клиенти да се 

осъществява чрез системата за социално подпомагане. Следва ясно да се конкретизират целите 

и средствата на тази политика, както и финансовите и нефинансовите мерки, предвидени в тях и 

критериите за идентифициране на уязвими клиенти.  
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5. Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност  
 

Основни аспекти на това измерение на Енергийния съюз са мерките и инструментите в българската 

енергийна политика, които биха довели до дигитален преход на енергийната система в страната 

и съответно които биха повлияли положително на конкурентоспособността на българската 

икономика и привлекателността и за чуждестранни инвестиции. Слабост на предложения проект 

на интегриран план е липсата на стратегия и визия за това как тенденциите, наложени от глобални 

бизнес практики и европейски политики в сферата на цифровизацията на енергийната 

инфраструктура, преходът към дигитални услуги в енергийния сектор, интелигентни градски мрежи 

и необходимите нива на кибер сигурност, ще имат роля в развитието на българската енергийна 

система и икономика. С доказалия се успех на българската ИТ индустрия през последните няколко 

години преливането на опит и успешни практики към енергийния сектор не би било 

предизвикателство. За да бъде реализирано такова партньорство е необходимо:  

 създаване на регулаторни рамки, която да позволява изграждането на тестови среди за 

развитието на услуги и технически решения в крак с нуждите на бъдещата икономиката, 

индустрия, крайните клиенти и европейските практики в сектора. 

 Инвестиции в подобен тип проекти следва да бъдат поощрявани и признати, като 

примери могат да бъдат взети и европейски практики, при които такъв тип инвестиции 

биват признати от националните регулатори след умножаване по завишен коефициент 

„иновации“7.  

Отвъд развитието на иновативни решения, регулаторната политика следва да разпознава разликата 

между рискови иновации и пазарно реализуеми иновативни технологии и следователно 

дългосрочните икономически ползи от инвестициите в тях в контекста на регулирани сектори като 

управлението на електропреносната и електроразпределителната мрежа. Инвестиции с доказана 

разходоефективност в дългосрочен план (над 10 години) в модернизационни дейности от такъв 

тип следва да бъдат признати. Конкретно в случая на електроразпределителната мрежа, 

цифровизацията на съществуващата инфраструктура би ускорила и оптимизирала процеса за 

взимане на технически оптималните и разходоефективни инвестиционни решения в бъдеще и 

би довела до намаляване на оперативните разходи по поддръжката. В бъдеще това би довело и до 

ефективното внедряване на интелигентни измервателни системи за крайни клиенти.  

Дигиталният преход в енергийния сектор ще бъде сред водещите предизвикателства за европейската 

икономика за периода между 2021 и 2030 година. Освен икономическите и технически 

                                                           
7 Incentives Schemes for regulating DSOs, including for Innovation,  СЕЕR: 

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/f04f3e11-6a20-ff42-7536-f8afd4c06ba4 
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предизвикателства, тези промени ще доведат до необходимостта от национални политики в 

сферата на киберсигурността, стандартизацията и универсалната съвместимост на 

допустимите софтуерни решения, унификация на формата и прозрачност в процеса на обмен на 

данни, както и агрегиране и използване на данни от уреди за индивидуално измерване с цел 

предоставяне на персонализирани дигитални енергийни услуги. Тези политики неизменно ще бъдат 

повлияни от развитията на европейско ниво, но с оглед на това те да бъдат максимално адаптирани 

и реалистични за състоянието и нуждите на българското общество и енергийния сектор е 

наложително дискусиите по тях да бъдат предвидени още в този национален интегриран план 

„Енергетика и климат“.  
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