
Трябват спешни мерки за спасяване на 
енергетиката 

Г‐н  Петров,  г‐н  Митев,  ще  бъде  ли  гореща  задаващата  се  зима  за 
енергийните предприятия? Какво е тяхното състояние? 

   Георги  Петров:  Не  се  очакват  проблеми.  Въглища  има,  централите 
работят.  Минаха  официални  проверки,  беше  докладвано  в  Народното 
събрание  и  от  електроснабдителните  дружества,  че  имат  готовност  за 
зимата. Проблемът е в дългосрочен план със скъпите емисии, които плащат 
централите и невъзможността да се покриват разходите.  

Божидар Митев: Винаги преди сезона се извършват тези обществено 
известни проверки за готовност на системата и се докладва приповдигнато. 
Много често нещата не са точно така. Да, централите работят, но като цяло 
системата  не  е  добре  поддържана  пред  последните  години,  не  се  знае 
какво  ще  се  случва  с  нея,  правят  се  структурни  промени  ,  например  в 
Електроенергийния  системен  оператор,  които  според  колегите  там,  могат 
до доведат до проблеми. Ето защо не мога да кажа, че всичко е идеално. 
Лошото  е,  че  догодина ще  кажа,  че  е  още  по‐зле,  а  след  няколко  години 
вероятно  всички  ще  се  тюхкаме,  че  системата  не  е  добре,  с  оглед  на 
проблемите, свързани с въглищната енергетика ‐ пазари, цени. Всичко това 
в динамика няма да бъде най‐приемливо и за бита, и за бизнеса.  

‐ Каква е към момента ситуацията в ТЕЦ „Марица изток 2“? 

 Георги  Петров:  В  дните,  когато  е  по‐топло,  работи  с  намален 
капацитет.  Ситуацията  е  сведена  до  това,  че  колкото  по‐малко  работят, 
толкова  по‐малки  загуби  имат.  Т.е.  подобряват  им  се  финансовите 
показатели от по‐малкото работа. Но предстои зима и няма как основните 
мощности, базови за системата, да не бъдат натоварени. Това означава, че 
ще  започнат  да  трупат  повече  загуби.  Беше  докладвано,  че  са  свалили 
размера на загубата, съпоставено с предходен миналогодишен период, но 
причината е, че не работят. 

 Божидар  Митев:  Имаше  години,  когато  се  рапортуваше  винаги  за 
печалби.  



Георги  Петров:  Специално  за  централата,  а  и  за  държавната 
енергетика,  без  АЕЦ  „Козлодуй“  и  ЕСО,  се  натрупаха  финансови  загуби, 
породени от решения на КЕВР. Те тежат значително. Натрупаните дългове в 
бранша са около 5 млрд. лв., като тук влизат и тези за АЕЦ „Белене“. 

 ‐ Какво трябва да се промени в държавната политика за сектора? 

  Георги Петров: Министерството на енергетиката, а и Министерският 
съвет,  трябва да се активизират. От близо 2  г.  се занимаваме с комплекса 
„Марица  изток“.  След  подписване  на  Парижкото  споразумение  ,  когато 
стана  ясно,  че  ще  се  върви  към  декарбонизация  в  производството  на 
електроенергия,  се  знаеше  какво  предстои.  Сега  с  новия  Зелен  договор, 
който предлага новият председател на ЕК, ще има стремеж да  се ускорят 
процесите  по  отношение  на  затварянето  на  въглищните  централи.  За 
съжаление,  в  края на  годината изтичат  сроковете  за някои от действията, 
които  обсъждаме  цяла  година,  и  още  няма  резултат.  Няма  решение  за 
увеличаване на капитала на централата, която е почти декапитализирана в 
момента с основни средства 1,5 млрд. и заеми около 900 млн. лв. Обещаха 
ни, че нещо се работи, но към този момент не можем да се похвалим или 
да  въздъхнем поне  временно облекчено,  че ще бъде решен  този  въпрос. 
Въпросът  с  капацитетите  –  т.е.  обезпечаване  на  енергийната  система  със 
заповеди за работа, изгубеното дело на БЕХ за  газта, цените на борсата – 
всичко това се натрупа на държавната енергетика. Когато имаме срещи се 
обещава,  успокояват  ни  –  ще  работите,  но  имам  чувството,  че  в  съвсем 
краткосрочен  период.  В  същото  време  се  приемат  документи  на  ниво 
Европа.  България  поема  ангажименти,  даже  повече,  околкото  правят 
другите държави в ЕС. Да не говорим за тези извън, които тези документи 
не  ги  засягат  –  като  Турция,  Сърбия,  Косово.  Те  работят  и  тяхната 
електроенергия  е  продаваема,  докато  ние  с  тези  цени  с  емисиите,  които 
плащаме като глоби, оставаме извън конкуренцията.  

Божидар Митев: В продължение на това, което каза колегата – вече 2 
г.  си  говорим с любимата министърка,  която е много интелигентен човек, 
но от нея нищо не зависи и съм го казвал в прав текст. Но тя трябва да каже 
на  тези,  които  вземат  решенията,  че  ние  тотално  сме  изостанали.  Стана 
дума за механизмите за капацитет – 17 държави по моя информация вече 



имат такива. Министър Петкова твърди, че са 11. Дори така да е, България 
тепърва ще има и то няма да се случи, ако няма нотификация от ЕК до края 
на годината. Колегата спомена и за хаоса. Изтича енергийната стратегия, за 
която ние  говорим от  години.  Тази,  която действа,  е  до  края  на 2020  г.  и 
нищо не дава – там всичко е ВЕИ. За да има нова стратегия, трябва да бъде 
обявена и приета най‐късно февруари догодина. Това няма как да стане, те 
не знаят какво да напишат в нея, защото вървят след събитията. Затова ние 
всички не  знаем  какво ще  се  случи  с  бранша  като цяло  ‐  дали ще имаме 
енергетика,  ще  успеем  ли  да  осигурим  на  страната  необходимите 
количества електроенергия.  

‐ Защо?  

Божидар Митев:  Дори  да  има  механизъм  за  капацитет,  той  ще  е  в 
сила  до  1  юли  2025  г.  След  това  централите  ще  работят  при  много  по‐
трудни и тежки ценови режими. Някой трябва да плаща тези емисии и то 
най много  до 2030  г.  Дали ще можем да  ги  плащаме?  Съмнявам  се,  още 
повече,  че  вече  беше обявено,  че  пазарът  през  следващата  година ще  се 
либерализира по някаква схема, която не е ясна и никой не казва казва е. 
Включително  някаква  компонента  от  цената  за  бита  също  ще  бъде 
либерализирана. 

 ‐ Появи се информация, че ще е 20% свободната цена.  

Божидар Митев: Как ще стане? Хем е на пазара,  хем КЕВР ще казва. 
Понеже  стана  въпрос  за  цените  –  в  продължение  на  много  години  се 
определяха чисто партийно и политически и затова са такива, затова цялата 
система  е  в  този  тотален,  невиждан  финансов  недостиг.  Давам  пример  ‐ 
когато Борисов обяви, че ще бъде отнет лицензът на ЧЕЗ и цената за бита 
ще падне с 8%. Не можаха да вземат лиценза, това е сложна процедура, но 
цената падна. После дойде друго правителство,  то два пъти свали цените, 
пак  дойде  ГЕРБ  ‐  отново  свали  цените.  Не  става  така  –  без  никакви 
аргументи. НЕК от 800 млн.  задължения сега има към 4 млрд. лв.,  защото 
всички проблеми в системата се стоварват върху компанията.  

‐  Какво  трябва максимално  скоро да  се  случи,  за да не  се  стига до 
песимистични сценарии? 



Божидар  Митев:  До  края  на  годината  България  трябва  да  има 
одобрени механизми за капацитет. Това ще даде някаква глътка въздух. Да, 
няма да направи цената по‐ниска и, ако някой твърди, че това трябва да е 
стремеж на правителство, на хората, които вземат решенията в държавата, 
няма как да стане. Цените в Европа са съвсем различни. Ако не ти харесва 
от  тук,  ще  си  купиш  ог  Гърция  или  Румъния  на  друга  цена.  Бившият 
директор  на  НЕК  Петър  Илиев,  понеже  е  честен  човек,  публично  го 
заявяваше –  ние  изнасяме  евтината  енергия,  а  скъпата  остава  тук.  И  това 
беше неудобно изказване.  

Второ  ‐  трябва  да  има  ясна  визия  какво  ще  се  случи  с  въглищната 
енергетика.  Към  този момент  си  говорим  сладко и  приятно и  нищо не  се 
случва.  Когато  има  визия,  ще  знаят  какво  да  напишат  и  в  енергийната 
стратегия. 

 ‐ Полша често е сочена, когато става въпрос за въглищни централи. 
Какъв е нейният пример? 

 Божидар  Митев:  Поляците  бяха  много  активни,  осигуриха  си 
допълнително финансиране с европейски средства – над 3 млрд. евро. Ние 
успяхме  да  се  преборим  със  закъснение  за  60  млн.  за  10  г.  Тези  пари  в 
енергетиката  са  нищо,  това  са  пари,  които  да  помогнат  за  извеждане  на 
тези  централи,  за  рекултивация  на  терени,  развитие  на  нови  бизнес 
начинания, за запазване на този квалифициран персонал, защото ние вече 
говорим и ще говорим все повече, че не достига квалифициран персонал в 
енергетиката. Това ще бъде много сериозен проблем.  

Другият ни проблем – за АЕЦ, против АЕЦ сме. Тепърва ще избираме 
инвеститор и се рапортува ‐ до 2030 г. ще имаме атомна централа. Това не 
може  да  стане,  няма  как,  няма  такъв  пример,  дори  при  китайците.  И  да 
стане,  ще  е  през  2030  г.  А  дотогава?  Ако  затворят  въглищните  централи, 
това  са  4500  мгвч,  те  с  какво  ще  се  компенсират.  И  сега  да  работи  АЕЦ 
„Белене“,  не може,  защото  са 2  хил. мгвч.  А другите откъде ще  се  купят? 
Имахме криза преди две зими. Малко не достигаше, успяха колегите да се 
справят  тогава  с  много  усилия,  за  което  поздравления,  но  никой  не  ги 
поздрави. Кой ще ги достави? Румънците ни отказаха тогава.  



Георги Петров: Проблемът е, че когато тук е студено, и там е студено.  

Божидар Митев: Ние сега сме нетен износител на около 1000 мгвч. А 
после? Представяте ли си колко пари ще изгуби България? Страшно е това, 
което се случва.  

Георги Петров: Истината е, че трябва да се върви към либерализация 
и  освобождаване  на  цените.  Никой  не  иска  да  го  признае.  Знам,  че  това 
няма да се хареса на потребителите.  

‐ Защо, какво ще стане?  

Георги Петров: Ще се освободят цените. Всичко ще излезе на борсата, 
на либерализирания пазар. Тогава може би биха могли да се стабилизират 
част от дружествата. Реално никой не ни казва да си затворим централите, 
но като има глоби, те сами ще се затворят. България в плана „Енерегетика и 
климат“,  който  вече  е  създаден  като  документ  и  трябва  да  бъде 
окончателно  представен  до  Нова  година  в  ЕК,  казва,  че  ние  трябва  да 
работим с въглищни централи, но как ще стане това не е посочено. Т.е. как 
ще бъдат преодолени едни огромни разходи по емисиите, нито дума няма 
за това. Едното решение е да се освободят напълно цените и ако има внос 
– по ниска електроенергия, тук на борсата каквато е цената, такава да си я 
купят всички потребители.  

Божидар Митев: Няма откъде да се внася, това е лошото. 

 Георги Петров: Не съм антиекологично настроен, но да караш хората 
да плащат е безумие. Лесно им е на французите, например, които са със 70 
процента  атомна  електроенергия.  Германците  имат  не  малко  въглищно 
производство, но са богата държава и имат пари да плащат. Ще ни удари 
нас. Имаше половинчати опити да се протестира заедно с чехите и поляци 
против решението на ЕК по плана „Енергетика и климат“ ‐ да се разсрочат 
нещата, да се даде по плавен преход, но се атакува процедурата, по която е 
взето  решението,  а  не  по  същество.  Гърците,  поляците,  унгарците  си 
решиха проблемите. Само ние нищо не правим. 

 Има една платформа „Въглищни региони в преход“. Възможностите й 
не  се  използват,  за  да  може  със  съвместно  финансиране,  с  мерки  по 



отношение на въглищните райони да стане този преход и да се обезпечат 
хората.  Но  ние  не  искаме  да  признаем  какво  предстои.  Има  мълчалива 
съпротива от страна на държавата, която трябва да заяви своето участие в 
тази платформа и желанието за някаква съвместна дейност за този плавен 
преход. 

 ‐ Можете ли да прогнозирате какво ще стане с цените за бита след 
юли догодина?  

Божидар Митев: Нормалното е да растат.  

Георги Петров: Няма да е кой знае какъв скок.  

Божидар Митев: Е, няма да е с 30%.  

Георги Петров: Така и трябва да бъде, защото ще удари и бизнеса, и 
заетостта,  и  всички  по  веригата.  Тези  чисто  политически  решения  по 
отношение  цената  на  електроенергията  не  са  свързани  с  методиката  за 
определяне  на  цената  от  КЕВР,  а  се  отразиха  с  този  натрупан  дефицит  в 
НЕК–  това  е  общественият  доставчик,  в  който  остава  натрупан  дефицит. 
Което  не  беше  взето  от  потребителите,  сега  е  в  НЕК,  и  ще  дойде  време 
някой да го плати. 

 Божидар Митев: Притеснявам се,  че България от  сериозен фактор в 
енергийния бранш въобще, скоро няма да бъде такъв. 

 Георги  Петров:  Въпросът  за  бъдещето  на  енергетиката  трябва  да 
излезе  над  компетенциите  на министерството  на  енергетиката.  То  трябва 
да  отиде  в  МС,  минимум  на  ниво  вицепрезидент.  Там  заедно  с  всички 
заинтересовани  трябва  да  се  набележат  конкретни  стъпки,  в  това  число 
краткосрочни по месеци и за близките 5 г. Не смея да мисля за следващите 
30 г. Тежки политически решения и отговорности не могат да бъдат взети в 
министерството на енергетиката, не е и редно. Това е национален проблем. 
Това  предложение  сме  го  отправили  в  декларация  и  към  президента, 
премиера,  парламент,  енергийни  комисии  още  април.  За  съжаление  – 
нищо реално. 



 Божидар Митев: Има неща, които от сега трябва да се заложат. Ако 
през  2030  г.  нямаме  въглищна  енергетика  и  нямаме  АЕЦ,  какво  правим? 
През  2013  г.,  когато  беше  политическият  срив  на  цените,  КНСБ,  заедно  с 
нашите работодатели – ББКЕ, за първи път посочихме каква е ситуацията и 
предложихме  конкретни  и  неотложни  мерки.  Никой  не  им  обърна 
внимание. Първи алармираме, че това, което става сега, ще се случи. 

 Георги Петров: И все пак, да кажем и нещо позитивно – приключихме 
преговорите  по  браншовия  колективен  трудов  договор.  Очаква  се  в 
началото на декември да го подпишем. По принцип е с добри възможности 
като  основа.  Направиха  се  леки  подобрения  по  отношение  на 
доплащанията  по  Кодекса  на  труда,  нощен  труд,  домашно  дежурство,  на 
храната по наредба 11. Имаме чувство за удовлетвореност.  

Божидар Митев:  Срещу нас  стоят  колеги.  Затова  в  енергетиката  има 
традиции  в  колективното  договаряне.  Там,  когато  са  сядали  политически 
лица, е имало проблеми. Докато ние с колегите говорим на един език. 

 


