
ПОЗИЦИЯ 
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ 

ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ СТАЧКАТА НА МИНЬОРИТЕ ОТ 
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК „ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО РЯЗКО УВЕЛИЧАВАНЕ  

ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 
 
 

 В последните дни в медиите  широко се тиражира твърдението, че 
започналата стачка на миньорите от „Мини Марица Изток” ще доведе до 
рязко повишаване цената на електрическата енергия – минимум с 10% от  
1 юли т.г. Особено активен в изявленията е председателят на ДКЕВР – 
господин Ангел Семерджиев.  
 Категорично заявяваме, че тези твърдения са краен и вреден 
популизъм и опит за настройване на общественото мнение срещу 
справедливите искания на стачкуващите миньори. 

 Чрез настоящата позиция сме длъжни да обясним на хората, че 
централите, използващи въглищата на Маришкия басейн, са задължени да 
поддържат резерви от въглища за минимум две седмици. Припомняме, 
обаче, че днес е едва четвъртия ден на стачката. 

Удовлетворяването на исканията на миньорите, освен че е 
справедливо и заслужено с техния извънреден труд, категорично няма да 
доведе до финансови затруднения на фирмата. Въпрос на елементарна 
управленска логика и воля е бързото приключване на спора. 

Дори и стачката да продължи дълго, пак не е сигурно, че това ще 
доведе до увеличение на цените на ел. енергията. Ще се използват 
мощности от т.нар. „студен резерв”, които надали ще продават 
ел.енергията си на цени, по-високи от централите, използващи маришките 
въглища. Припомняме, че от четирите централи, използващи маришки 
въглища, само държавната  МИ-2 продава енергия на ниски цени. Две от 
останалите имат подписан дългогодишен договор за гарантирана продажба 
на ел.енергия на изключително високи цени, което няма да се влияе от 
произхода и вида на използваните въглища.  

За нас, вместо да се провежда масирана психологическа атака срещу 
миньорите, много по-голямо внимание трябва да се обърне на други 
фактори, които водят и ще предизвикват по-нататъшно увеличение на 
цените на ел. енергията, а именно:  

 
1. По принцип, увеличението на цената на ел. енергията в близките 

години ще зависи основно от нов фактор. От 2013г. разпределяните 
досега на безвъзмезден принцип квоти вредни емисии между 
отделните фирми, вече ще са на пазарен принцип. Квотите на 
емисиите ще трябва да се купуват от фирмите, които все още при 
производството на ел.енергия замърсяват околната среда. Разходите 
на фирмите ще трябва да се калкулират в цената на ел.енергията, 



което ще доведе до значителното им повишение. По различни данни, 
още от средата на настоящата година между 8% и 12%, което да 
отрази разходите за закупуване на емисии за първото полугодие на 
2013 г. Припомняме, че цената на ел.енергията се изменя веднъж 
годишно , от 1 юли всяка година; 

 
2. големите предприятия – консуматори на значително количество 

електроенергия отправят сериозни обвинения, че енергията, която 
биха могли да закупят на свободния пазар е крайно недостатъчна. 
Налице са два фактора в тази посока: 

• на официалните търгове от страна на големи централи се 
обявяват недостатъчни количества енергия за продажба; 

• стремежа към засилен износ на ел. енергия ограничава 
количеството  на ел. енергията, която би могла да се 
предостави за вътрешния пазар, което неизбежно повишава 
цената.  

3. Не бива да забравяме, че всяка година се предявяват ценови искания 
от страна на фирмите от енергийния бранш – доставчици на 
въглища, електропроизводствени централи, НЕК, 
електроразпределителни дружества; 

4. Поне до 2020г. , с оглед покриване на европейските изисквания за 
широко използване на възобновяеми енергийни източници, т.нар. 
„зелена енергия” ще се продава на по-високи цени. 

 
Отбелязваме, че още в края на 2011 г. НЕК поиска от енергийния 

регулатор повишение на цената на тока на едро с 4.5% заради 
поскъпването на тока, обусловено от  продажбите на „зелена енергия” и 
по-високите цени на изкупуването му от топлофикационните дружества, 
произвеждащи освен топлоенергия и електроенергия /т.нар. когенерация/. 

 
Всичко посочено по-горе, е категорично доказателство, че вместо да се 

използва психологически натиск срещу стачкуващите миньори, трябва 
незабавно да се пристъпи към възможно най-бързото разрешаване на 
изключително сериозни проблеми в българската енергетика. Не стачката 
на миньорите, а дългогодишното бездействие на редица правителства по 
съдбата на българската енергетика, с особено изключителна пасивност по 
отношение съдбата на българския въгледобив, са основата причина, за да 
се сблъскаме, както с  поредния „неочакван зимен сняг и неговото 
почистване” , така и с необходимостта от решителни действия за 
смекчаване на факторите, определящи бъдещата цена на електрическата 
енергия. 

Свалете нападките си срещу българските миньори! Не превръщайте 
настоящата стачка в изкупителна жертва за несвършена работа от страна 



на обвиняващите ! Не отклонявайте вниманието в грешна и опасна  
посока! 

 КНСБ изразява своята готовност, заедно с големите работодателски 
структури и компетентните държавни институции, да съдейства по 
всякакъв начин за решаване на проблемите. Първата стъпка в тази насока 
ще бъде организирания още на 27 януари т.г. в сградата на КНСБ, по 
инициатива на КНСБ, КРИБ, БСК и техни браншови структури – 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и 
Българската асоциация на металургичната индустрия, публичен дебат по 
повод сериозните рискове пред българската тежка индустрия, 
произтичащи от допуснати деформации на свободния пазар на 
електроенергия. Заинтересованите партньори в най-скоро време ще 
организират и дебат по възможните реакции на електропроизводствените 
предприятия, фирмите от всички браншове, както и на населението като 
цяло, срещу очакваното повишение на цената на ел.енергията, 
предизвикано от предстоящото задължително изкупуване на търговски 
принцип на квоти за излъчване на вредни емисии. 

Повече време за изчакване няма! 
 
 
 
18 януари 2012 г. 
София  
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