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Партньорство за кръгова икономика, устойчивост и 

конкурентоспособност 

 

Браншова 

Асоциация 

Полимери 

 
 Изх. № 1-67/09.08.2021 

 
ДО: 

АНДРЕЙ ЖИВКОВ 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА  

 

КОПИЕ: 

 

ИВАН ИВАНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЕХ 

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ 

 

ДОБРИ МИТРЕВ  

ЧЛЕН НА УС И ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ 

 

Доц. д-р ДИАНА КОВАЧЕВА  

ОМБУДСМАН НА БЪЛГАРИЯ  

 

ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФИЕК 

 

Относно: Драстичните цени на електроенергията на Българската независима енергийна 

борса ЕАД 

 

Уважаеми господин Министър, 

 

Във връзка с наши писма с вх. No Е-92-00-555 от 5.07.2021 и от 4.08.2021, на които все още 

нямаме отговор, бихме искали да внесем няколко конкретни предложения, които да 

спомогнат за овладяване на настоящата ситуацията с продължаващото драстичното високо 
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ниво на цената на електроенергията на БНЕБ и отражението и върху бизнеса и крайните 

потребители. 

 

От 01.07.2021 договорите за продажба на електрическа енергия на промишлените 

предприятия в България с продавачи и координатори не са на фиксирана цена за ценови 

период, а с цена формирана от официалните резултати на БНЕБ на пазара „ден-напред“. 

 

Фактически тези договори са единствено за извършване на административни услуги срещу 

такса, но предприятията са принудени да ги сключват по нормативна уредба, а не по пазарни 

причини. 

 

Българските предприятия не участват в определянето на цените на електроенергията, но като 

крайни потребители те са реалните платци на резултатите от договарянето на несвързани 

трети лица през Българската независима енергийна борса.  

 

В резултат, за юли месец 2021 година стойността на разходите за електрическа енергия за 

българските производители е с 80-90% по-висока спрямо средномесечния разход за 

електрическа енергия за първото шестмесечие на 2021 година. 

 

Наблюдавайки първите седем дни на м. август, ако се запази тази тенденция, може да се 

очаква до 170% увеличение на тези разходи за август. При тази ситуация единственият 

механизъм за контрол на този неконтролиран ръст на цените е крайните потребители да спрат 

своята дейност, която консумира електроенергия, иначе са длъжни да заплатят цена, 

определена независимо от тях, формирала се в резултат на договорености между естествени и 

нормативни монополи или между нормативни монополи. 

 

Тъй като от 01.07.2021 е нарушен моделът на контрол на цените на електрическа енергия и 

цените са неограничено либерални, е необходимо да се вземат незабавно мерки: 

 

 Да се разследва причината за двойното повишаване на цените на електрическа 

енергия, предлагани от държавните производители на електроенергия, видимо от 

информацията за търгове от сайта на БНЕБ; 

 Да се разследват причините за повишаване на цените на електроенергията на БНЕБ 

пазарен сегмент „ден напред“, които даже са двойно по-високи от цените в пазарен 

сегмент „Двустранни договори“; 

 Да се спре БНЕБ до изясняване на причините за балониране на цените от 01.06.2021 

до настоящия момент; 

 Да се вземе незабавно решение считано от 01.07.2021 пределната цена на 

електрическата енергия за българските предприятия да е 108.37 лв./MWh, съгласно 

решение Ц-27 от 01.07.2021г. Това би трябвало да е най-обективната цена, тъй като е 

определена от KEBP по утвърдена методология; 

 Да се направи преизчисляване на фактурираната електрическа енергия за периода 

01.07.2021 - 31.07.2021 по цeнa 108.З7лв/МWh и да се издадат нужните данъчни 

документи за целта; 
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 Да се направят законодателни промени, чрез които да се осигури предвидимост на  

цените на електроенергията за крайните индустриални потребители поне за ценови 

период напред, за предпазване на енергийният борсов пазар от спекулации и за 

защитата на конкурентоспособността на българската икономика. Ситуацията в 

момента е абсурдна за планиране на дейността и за ценообразуване. Недопустимо е 

цената за електроенергия да е определяща за дейността на българските предприятия.  

 

 

Очакваме бързи и адекватни мерки за запазване на конкурентоспособността и 

жизнеспособността на българските производствени предприятия. 

 

 

 

 09.08.2021 г С уважение: 

 гр. София                   

                                                                                              Цветанка Тодорова 

Председател на УС на БАП 

 
 

 
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ е единственото сдружение на национално ниво, представляващо 

производители на пластмасови продукти, търговци на суровини и рециклатори. Компаниите, членове на 

Асоциацията, реализират около 70 % от оборота и дават работа на 40 % от заетите в производството на 

пластмасови изделия в България. Членове сме на БСК, КРИБ, Европейската Асоциация на преработвателите на 

пластмаси (EuPC). БАП е гласа на полимерната индустрия пред националните и европейски институции, 

обществото и потребителите.   
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