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Една година след протестите, които доведоха на власт новото правителство и новия парламент, 
отново се поставя въпросът изпълняват ли електроразпределителните дружества (ЕРП) 
европейските критерии за качество на доставките, което ни обещават вече десет години. 
Инж. Божидар Митев от Федерацията на енергетиците към КНСБ беше един от хората, които още 
през 2004 г. заяви, че е грешка приватизацията на ЕРП-тата. Тогава се обещаваха инвестиции, 
модернизация, но освен да се уволняват хора, да се спира токът на ромите и да бъдат подменени 
електромерите, случи ли се нещо друго? По думите на инж. Митев приватизацията беше не просто 
грешка, а престъпление. 

Световният опит убедително го доказва. Изследване на университета в Гринуич от 1992 г. 
заключва, че приватизацията на енергийния сектор е провал в световен мащаб. У нас се случи 
същото, коментира инж. Митев. 

КЗК неведнъж е глобявала ЕРП-тата за нелоялни търговски практики, за неправомерно спиране и 
възстановяване на електрозахранване, за качество на ремонтите и т.н. Слабостите в работата на 
електроразпределителните дружества са много. Благодарение и на протестите през 2013 г., и на 
обществения натиск като цяло, работата на ЕРП-тата все пак беше поставена в законови рамки, 
смята инж. Митев.Формално ЕРП-тата дължат пари на НЕК, но и НЕК формално им дължи много 
пари. Това обаче трябва да бъде решено от енергийния регулатор ДКЕВР. Лошото е, че 
регулаторът никога не е бил независим – може би с изключение на периода, когато негов 
председател беше вече покойният проф. Шушулов.В момента действително няма процедура за 
спорните въпроси със зелената енергия. Не може обаче да се твърди, че ЕРП-тата или пък ДКЕВР 
са виновни за бума за присъединяване на ВЕИ. Този, който допусна това да се случи, беше 
правителството на ГЕРБ, което беше на власт по това време и взе тези решения, категоричен беше 
инж. Митев. 

ДКЕВР обаче е виновен, че отмени таксата за зелена енергия, смята експертът. По думите му тези 
пари, които трябва да върнат съгласно решението на Върховния административен съд, не са 
калкулирани в цената. Освен това не е калкулирана балансиращата енергия, както и увеличената 
цена на въглищата след 1 август 2013 г. 

В спора има много въпроси, за които трябва принципно решение на регулатора. Вместо това обаче 
продължават задочните спорове чрез медиите, коментира той. 

Днес изтича седемдневният срок за издължаване на ЕРП-тата към НЕК. През следващата седмица 
те ще могат да изпратят своите възражения. Припомняме, че както премиерът Пламен Орешарски, 
така и енергийният министър Драгомир Стойнев, бяха категорични, че процедурите по отнемане 
лицензиите на ЕРП-тата ще бъдат прекратени, ако дължимите суми бъдат преведени по сметките 
на НЕК. 

Според инж. Митев обаче не е редно енергийният министър да се намесва в работата на ДКЕВР, 
която по презумпция трябва да бъде независим регулатор. По думите на Митев управляващите 
трябва да проявят малко повече политически усет.В следващите дни ще бъде обявена инициатива 
за спасяване на българската енергетика, под която се подписват както работодателски 
организации, така и синдикати, включително КНСБ. Нужни са политики в енергетиката, каквито 
години наред вече няма, категоричен беше инж. Митев. 
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