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Относно: Продължаващо  драстичното нарастване на ценaта на електроенергията на 

БНЕБ 

 

Уважаеми господин Министър, 

 

Във връзка с наше писмо в вх. No Е-92-00-555 от 5.07.2021 бихме искали отново да 

изразим изключително сериозна загриженост относно настоящата ситуацията с 

продължаващото драстичното нарастване на цената на електроенергията на БНЕБ. 

Посочените от нас като рекордни за месец юни цени, са вече средни за месец юли. 

 

Според данни от 3 август 2021г., цената на електроенергията в България е 330 лева за 

MWh - най-висока в Европа, след тази в Гърция, и от 20% до 40% по-висока от тази в 

страните от западна Европа. 
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Българските компании, работещи в бранш Полимери, вече няколко месеца изпитват 

огромни производствени трудности поради постоянното увеличаване на цените, защото 

разходът за електроенергия е едно от двете водещи пера в себестойността на 

произведената продукция и това води до драстично увеличение на цените на крайните 

продукти.  

 

Например при средна цена на енергията от 107 лева за MWh тя има 14 % тежест в общите 

разходи за производство, при 150 лева за MWh тази тежест нараства на 18 %, при 200 лева 

за MWh достига 22 %, а при вече новите нива над 300 лева – над 25%. 

Цената на електроенергията е най-скъпа на БНЕБ в сравнение с всички европейски 

държави без Гърция. Дали наистина цената се определя на пазарен принцип и ако е така, 

защо българския бизнес плаща най-скъпия ток?  

При условие че ТЕЦ "Марица-изток 2", има неизползван капацитет за производство, 

защото той не се включва активно в пазарния сегмент, а се позволява главоломен растеж 

на цената на борсата?  

През пролетните и летните месеци на годината електрическата енергия винаги е била по-

ниска. Нашето притеснение е както за цената в момента, която е една от най-високите в 

Европа, така също и каква ще бъде тя през есенно-зимният период. 

Запазването на изключително високите цени на електроенергията вече води до пълна 

неконкурентоспособност на българските фирми спрямо фирмите в 

Централноевропейските страни и Турция, което може да бъде последвано от фалити на 

компании, намаляване на производство и освобождаване на работници. 

С настоящото писмо отново Ви молим да вземете мерки за регулиране на 

горепосочените случаи, за да може пазарът да се успокои и фирмите да възвърнат своята 

конкурентоспособност на Европейския пазар. 

Очакваме вашето становище и подкрепа, за което благодарим предварително. 
 

 
04.08.2021 г С уважение: 

гр. София 

Цветанка Тодорова 

Председател на УС на БАП 
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