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Добре дошли в света
на възможностите
Психологът Бари Шварц не е много популярен в енергийните среди - няма
принос нито в областта на студения ядрен синтез, нито пък е открил
начин на направи старите енергийни мастодонти отново печеливши.
Книгата му „Парадоксът на избора - защо повече е по-малко“ е настолно
четиво на маркетолози, натуралисти и антиконсумеристи. Но вече
може да бъде препоръчана и на потребителите на енергийния пазар в
България. Основната идея в нея е, че всъщност даването на
потребителите на повече избор ги обърква, забавя решенията и
понякога води дори до депресии. Ако досега възможността за избор на
доставчик на ток се свеждаше до електроснабдителното предприятие
на ЕРП-то, към което е присъединен клиентът (и ония момчета с
„хубавите“ електромери, които не отчитат потребление), от 1 май
вече ще има десетина търговеца, които предлагат по няколко възможни
енергийни плана. „Кой договор да взема, за 75 лв. мегаватчаса или за 90 лв.
мегаватчаса“, ще се питат много мениджъри на фирми и ще се чудят
къде е уловката в разликата в цените. Вероятно ще се оплакват и че
някой пак се опитва да ги прекара, но те още не могат да разберат
схемата.
Отварянето на пазара на електроенергия обаче дава много
възможности. Прекият ефект е незабавно спадане на сметките на
стопанските потребители с над 10%, макар че домакинствата ще
трябва да почакат, а много вероятно е така и да не усетят намаление
на цените. Вторият е, че договорът може да бъде променян според
конкретните изисквания на съответния потребител, даже може да се
потъргува за цената, както в нормална бизнес сделка. Има обаче и
нематериални ползи. Ухажването от търговците връща усещането, че
консуматорът всъщност е клиент, който заплаща с пари услугата
доставка на електроенергия, а тя не е някакво благоволение от страна
на монополистите.
Всичко това си заслужава четенето на дребния шрифт в общите
условия на договорите за доставка на електроенергия (важно да е
видите кой търговец какви обезщетения е предвидил за по-ранно
прекратен договор) или пък риска цената да скочи (да, има такава
възможност в някои договори). Лечението на детските болести на
либерализирания електроенергиен пазар вероятно ще отнеме известно
време, но пък той отваря възможността токът най-накрая да стане
нормален бизнес както всеки друг.
Илин Станев
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Защо за някои
е изгодно,
а за други не
За битовите потребители
все още не излиза на сметка
да сменят доставчика си

Ралица Николова
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Макар че пред потребителите вече
не стоят никакви
административни
пречки за смяна на
доставчика на електроенергия,
на този етап това има икономически смисъл само за стопанските потребители, които все
още са на регулиран пазар. Причината е, че цените, определяни
от Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) за битовите потребители, все още са
по-ниски от тези на свободния
пазар. Точно затова и от регулатора, и от министерството
на енергетиката препоръчват
тези клиенти да не бързат със
смяната на доставчика си.

Причината цената за стопанските клиенти в момента
да е по-висока е в скритото
кросс убсдиране - с по-високите
си сметки сега бизнесът подпомага битовите потребители,
което напълно обяснява и желанието за миграция на първите.
По данни на ЕВН малките бизнес
клиенти са започнали да излизат масово на свободния пазар
още през миналата година. Тази
миграция обаче значително ще
се задълбочи с облекчаването на
този процес от началото на
април.

Пазарна конюнктура

Със сигурност търговците на
електроенергия могат да пред-
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ложат доста по-атрактивна
цена от тази на регулирания
пазар. В последните месеци конюнктурата на пазара също е
много добра за потребителите,
тъй като цените отбелязват
непрекъснат спад. В момента
на международните борси мегаватчас може да бъде купен за
26-27 евро, което е с 15-20% помалко в сравнение с година порано.
Въпреки това в момента
една от най-ниските оферти за
електроенергия (без допълнителните такси и данъци), която
даден потребител може да получи, е около 65 лв. за мегаватчас.
Тарифите на различните фирми
обаче могат значително да ва-
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Не би трябвало да има стопански потребител, за който да не е по-изгодно да мигрира от регулирания към
свободния пазар

рират, тъй като е важно какъв
микс от енергии имат. Според
някои търговци проблем за предлагането на по-гъвкави условия
са дългосрочните договори,
сключвани с основните производители в България, които са с
фиксирана цена в началото на
периода.
Независимо от всичко обаче
със сигурност търговците в
момента могат да предложат с
до 30% по-ниска цена от тази на
регулирания пазар, която е около
110 лв. за мегаватчас.

(Без) сметка
за бита

Не така обаче стоят нещата
при битовите потребители.

© Мария Съботинова

Според повечето
търговци, ако
излезе на свободния
пазар, типичният
битов потребител
би губил по 7 лева
на всеки 100 лева
сметка.
Самите търговци на електроенергия предупреждават, че въпреки че законът дава право за
излизане на свободния пазар, цените на регулирания са по-изгодни. В момента, ако клиентите
изберат да сменят доставчика
си, те биха губели между 5 и 8 лв.
на всеки 100 лв. сметка, сочат
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изчисленията на търговци. Други пък пресмятат, че на годишна база загубата би била приблизително около 170 лева. Този
резултат се дължи основно на
цената на нощната енергия,
тъй като на свободен пазар цената за тока е една (независимо
кога е доставен). Точно затова
някои от търговците препоръчват на клиентите да изчакат
до средата на годината, преди
да предприемат тази стъпка.
Причината е, че има очакване от
началото на юли регулаторът
да определи по-висока цена за
електроенергията, макар че
това би било рискована стъпка,
като се има предвид общественият натиск срещу
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покачването на цените.
На практика обаче това би бил
единственият начин за стимулиране на битовите потребители да излязат на свободния
пазар.
Освен цената, която е основният фактор за потребителите, те не трябва да забравят,
че винаги когато избират дали

Стопанските
потребители могат
да получат с до 30%
по-ниска сметка на
свободния пазар.

и дребния шрифт. Каква е продължителността на договора,
има ли скрити клаузи за обезщетения. Важно е да се прецени
дали търговецът може да обезпечи обещаната оферта - въпреки че клиентът няма да остане без ток, ненавременната
смяна на доставчика винаги е
неприятно занимание. 

да останат, или да излязат на
пазара, е важно винаги да четат

На свободен или регулиран пазар
Как би изглеждала стандартна годишна сметка на клиент, присъединен към мрежата на „ЧЕЗ Разпределение“
Регулиран пазар, доставчик ЧЕЗ Електро
Компоненти на цената

Енергия
Мрежови
такси

Свободен пазар, хипотетичен търговец
Потребление
квтч

Цена в лв.
За квтч

Цена

Цена в лв.
За квтч

Цена

Дневна тарифа - 2-тарифно измерване

8 000

0.12724

1017.92

0.085*

680

Нощна тарифа - 2-тарифно измерване

3 000

0.05427

162.81

0.085*

255

Цена за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа

11000

0.00853

93.83

0.00853

93.83

Пренос и достъп през електроразпределителната мрежа НН

11000

0.03213

353.43

0.03213

353.43

Балансиране на енергийната система за разпределение

11000

0.00010

1.1

0.00010

1.1

Блансиране на енергийната система за снабдяване
(обекти НН на регулиран пазар)

11000

0.00420

46.2

Задължения към обществото

0.03683 **

Общо преди ДДС

0.03683 **
1675.29

405.13
1788.49

Разлика между регулуран и свободен пазар

6.76%

* средно претеглена цена от различни ценови оферти на търговци на електроенергия
**Таксата ЗКО се заплаща само на свободен пазар На регулирания тя е включена в цената за енергията
За да спечелите от преминаването на свободен пазар, вашето потребление през нощта трябва да бъде под 7% от общата ви консумация

Как би изглеждала стандартна годишна сметка на бизнес клиент,
присъединен към мрежата на ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение“
Регулиран пазар, доставчик ЧЕЗ Електро
Компоненти на цената

Енергия
Мрежови
такси

Потребление квтч

Свободен пазар,
хипотетичен търговец
Цена в лв.
За квтч

Цена в лв.
За квтч

Цена

Цена

Дневна тарифа - 2-тарифно измерване

36 000

0.17768

6396.48

0.082*

2952

Нощна тарифа - 2-тарифно измерване

14 000

0.07319

1024.66

0.082*

1148

Цена за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа

50000

0.00853

426.5

0.00853

426.5

Пренос през електроразпределителната мрежа НН

50000

0.02708

1354

0.02708

1354

28 кВт предоставена
мощност

0.01649

168.5278

0.01649

168.5278

Балансиране на енергийната система за разпределение

50000

0.00010

5

0.00010

5

Блансиране на енергийната система
за снабдяване(обекти НН на регулиран пазар)

50000

0.00420

210

0.00420

210

0.03683

1841.5

Достъп до електроразпределитена мрежа НН

Задължения към обществото

0.03683

Акциз

50000

Общо преди ДДС

0.002

100

0.002

9685.1678

100
8205.5278

Разлика между регулуран и свободен пазар

-15.28%

*средно претеглена цена от различни ценови оферти на търговци на електроенергия
на практика бизнес потребителите биха спечелили от свободния пазар при всеки възможен сценарий
Източник: Кевър, собствени изчисления
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WWW.SYNERGONENERGY.BG
0700 800 80
se@synergon.bg
ОБСЛУЖВАНЕ
Екип от специалисти с дългогодишен опит,
който представлява клиентите ни пред институциите в електроенергетиката.
Ние ценим Вашето време.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЦЕНА

Нашите клиенти ползват
преференциални условия и
отстъпки от стратегическите
ни партньори в различни
сфери на бизнеса.

Фиксирана цена,
съобразена с реалните
пазарни условия.

СИГУРНОСТ

ГЪВКАВОСТ

Застраховаме безплатно
клиентите си срещу всички
материални щети, причинени от
електроразпределителната
мрежа, чрез специален продукт,
разработен съвместно с ДЗИ.

Работим бързо и
ефективно, защото всеки
клиент е еднакво ценен.
Създадени сме, за да сме
близо до Вас.

ДОБРАТА ИДЕЯ
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС!
ПЕТ СЪВЕТА
КАК ДА ИЗБЕРЕМ ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР
Обърнете внимание на предложената цена, а не на процента на икономии. Всеки търговец може при една и съща
цена да Ви представи поне две различни стойности на процента на икономия от сметката Ви за електроенергия.
Цената е важен, но не и единственият определящ фактор. Също като в застраховането, целта Ви е да намерите
професионалист, който се грижи за интересите Ви и след това да договорите оптимална цена.
Четете внимателно договорите, които подписвате. Обърнете внимание на цена, срок, клаузи за прекратяване и
задълженията Ви по договора. Всичко с дребен шрифт и заглавие „Общи условия“ рядко е във Ваша полза.
Отделете време да се запознаете с дружеството, което Ви предлага договор. Кратко проучване може да Ви спести
грешен избор с продължителност от поне 1 година.
Качеството на електрическата енергия е еднакво, независимо от производителя. Правилният избор на търговец
изисква да изберете изгодно за Вас съотношение между цена, обслужване и добавена стойност.
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Стъпка
по стъпка към
свободния ток
Инструкциите на КЕВР
значително облекчават смяната
на доставчика на електроенергия
Ралица Николова

Л

Либерализацията на
енергийния пазар, за
която се говори от години, започва да придобива все по-реални
очертания не само за големите
консуматори, които купуват свободно електроенегията си от години, но и за най-малките фирми
и битовите потребители.
Една от важните стъпки, които на практика отпушиха този
процес, е инструкцията за смяна
на доставчика на електроенегия
на клиенти, за които се прилагат
стандартизирани товарови профили (СТП). Тя беше публикувана
от Комисията за енергийно и водно регулиране и влезе в сила от
1 април.
Тези профили се използват при
клиенти със сравнително ясно
потребление, при които не е необходимо да се монтира специа-

лен електромер за почасово мерене на електроенергията. Това
са именно малките стопански
потребители, които ползват
ниско напрежение, и битовите
потребители.

Стъпка по стъпка

Стъпките, определени в инструкцията, значително облекчават
процеса по смяна на доставчика
на електроенергия.
Първото, което даден клиент трябва да направи, е да избере новия си доставчик. За тази
цел е добре да отправи запитване към поне няколко търговеца
на електроенегия, като им изпрати поне две от фактурите си зимна и лятна, на база на които
те ще предложат оферти. След
като новият доставчик е избран, клиентът трябва самостоятелно или чрез новия си тър-
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говец да подаде заявление по
образец в съответното електроразпределително дружество, към което е присъединен.
Самата бланка е публикувана на
сайта на КЕВР, но вероятно всеки
търговец също ще може да я предостави. Заявлението може да
бъде подадено и чрез електронната поща, но за целта трябва
да бъде подписано с електронен
подпис. Самите електроразпределителни дружества препоръчват именно този начин, който
значително би улеснил както самите тях, така и целия процес
по смяна на доставчика.
Самата процедура може да
бъде движена изцяло от новия
доставчик, който клиентът си е
избрал. За целта обаче е необходимо нотариално заверено пълномощно. Образец на този документ също е изготвен и

изборът на доставчик
служебна бележка дали клиентът
е изплатил всички си задължения
към него. През това време новият и настоящият доставчик
могат също така да направят
възражение срещу смяната, което може да бъде отстранено от
клиента в срок от един ден. Ако
това не бъде направено, процедурата се прекратява.
Ако всичко обаче е наред, ЕРП
регистрира смяната в срок до
три дни преди началото на месеца, в който тя влиза в сила.

Какво е важно
да се знае
© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Въпреки че скоро доставчикът на електроенергията и собственикът на мрежата ще бъдат различни фирми, за клиентите сметката остава една 

публикуван на интернет страницата на енергийния регулатор. В
инструкциите се прави уточнение, че търговците могат да
ползват пълномощно и по свой
собствен образец.
От своя страна ЕРП-тата нямат право да искат други допълнителни документи от клиента
или новия доставчик.
Важно е клиентите да знаят,
че подаването на заявлението за
смяна на доставчика може да стане само от първо до десето число
на месеца. След като това бъде
направено, започват да текат и
сроковете на самата процедура.
В срок от четири работни
дни съответното ЕРП, в което е
подадено заявлението за прехвърляне, извършва проверка на
предоставените данни. Новият
доставчик трябва да има сключен рамков договор, а клиентът

не трябва да има повече от едно
заявление за прехвърляне по едно
и също време, защото в такъв
случай процедурата ще бъде прекратена.
В случай на непълноти или неточности ЕРП дава 3-дневен срок
за тяхното отстраняване. Ако
това не бъде направено, процедурата отново ще бъде прекратена. Ако всичко е изрядно, разпределителното дружество
изпраща уведомление до настоящия и до новия доставчик за
промяната. Настоящият доставчик в срок от 2 дни издава

Малките потребители
не трябва да сменят
електромерите си,
за да излязат от
регулирания пазар.
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В самите указания е направено и
едно много важно уточнение и то
е, че клиентите, за които тази
процедура се отнася, не плащат
нищо за смяната на доставчика.
Клиентите също така не са ограничени да сменят многократно
доставчика си, стига това да не
става в един и същ месец. Важно
уточнение, което беше направено от председателя на КЕВР Иван
Иванов, е, че дори потребителите да решат да сменят доставчика си, излизайки на свободния
пазар, те имат право да се върнат отново на регулирания.
Друго облекчение за потребителите е, че те сключват договор едновременно с доставчика
и мрежовото дружество за комбинирани услуги, което означава,
че те ще продължат да получават една фактура за самата електроенергия, за цена „задължение
към обществото“ и мрежовите
разходи. На практика с излизането на свободния пазар единствено цената на енергията ще се
определя по свободно договорени
цени. Останалите такси ще продължават да се регулират от
КЕВР и да се плащат към съответното електроразпределително дружество, към
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което клиентът е присъединен.
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Ще се справят ли
ЕРП-тата

Целият процес по излизането на
потребителите на свободния
пазар ще се администрира от
електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕVN и „Енерго-про“.
Това означава огромна по обем
работа, която може и да затрудни операторите при една по-масова смяна на доставчика от
страна на клиентите. В тази
връзка от ЧЕЗ коментираха, че
определените от КЕВР срокове са
кратки, но изпълними. Оттам
допълват, че сроковете са аналогични и за смяна на доставчика
при по-големите клиенти на средно напрежение. „Предизвикателството е в обема - клиентите
със стандартизирани товарови
профили са в пъти повече от големите клиенти“, посочват от
ЧЕЗ. Самият процес за малките
клиентите е облекчен, като тежестта е прехвърлена върху електроразпределителните дружества и търговците, които ще
трябва да обработват голям
обем от информация в кратки
срокове, посочват още от ЧЕЗ.
Точно затова от компанията напомнят, че е важно, че цялата
комуникация ще се извършва по
електронната поща, с което изискване клиентите трябва да са
запознати.
Калина Трифонова, заместник-председателят на управителния съвет на „EVN България“,
също беше коментирала пред
„Капитал“, че излизането на клиентите на ниско напрежение на
свободния пазар е предизвикателството пред оператора на
разпределителната мрежа, тъй
като той е основен играч в този
процес и се явява негов администратор.

Подаване на заявление в
съответното ЕРП (ако се подава
от доставчика, е нужно
нотариално заверено
пълномощно. Винаги от 1 до 10
число на месеца)

До 4 дни ЕРП извършва проверка
на предоставените данни

До 3 дни остраняване на
непълноти и неточности. Ако
данние са коректни, ЕРП изпраща
уведомление до новия и стария
доставчик за смяната

До 2 дни настоящият доставчик
издава удостоверение за липса на
просрочени задължения

До 2 дни доставчиците могат да
направят възражение за смяната.
До 1 ден ЕРП информира заявителя.
До 1 ден заявителят трябва да
острани нередностите, а ако това
не стане, процедурата се прекратява

До 3 работни дни преди
началото на месеца на ЕРП
регистрира смяната

Източник: По информация на мрежовите дружества

Пазарни
предизвикателства

Въпреки че възможността за смяна на доставчика на електроенергия вече е факт, едва ли битовите клиенти ще се възползват
масово от тази услуга в близките
месеци. Причината е, че все още
регулираната цена на електроенергията, определяна от КЕВР, е
по-ниска от тази, която може да
бъде постигната на свободния
пазар. Не така обаче стоят нещата за стопанските потребители, които вече масово се ори-
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ентират к ъм смяна на
доставчика и свободно договаряне на цените. Там се очаква буквално преселение, тъй като пазарните цени особено в момента
са доста по-изгодни от тези на
регулирания пазар. Според различни търговци на свободния пазар
стопанските клиенти могат да
реализират спестявани до 30%
от сегашните си сметки за ток,
което определено е добър стимул
за либерализацята на енергийния
пазар в България. (виж текста на
стр.?) 

изборът на доставчик

Ти с какъв профил си?
Товаровите профили заместват
необходимостта от смяна на електромера

Ралица Николова

Е

Една от пречките пред
излизането на битовите
потребители и малките
стопански клиенти, присъединени към мрежата
ниско напрежение, беше липсата
на така наречените стандартизирани товарови профили. Тe
заместват електромера с почасово мерене. Той е необходим, за
да се измерва потреблението на
момента и клиентите да бъдат
фактурирани с цените към съответния момент - в пиковите часове електроенергията е в пъти
по-скъпа от вечерните или следобедните часове. Прилагането
на подобни профили е възможно,
тъй като тези потребители
имат сравнително еднакво потребление през различните дни
от месеца, а не както при по-големите консуматори - неочаквани пикове или спадове, които значително променят стойността
на месечната им фактура за електроенергия. Тяхното въвеждане
означава, че няма да има нужда
от смяна на уредите, тъй като
потреблението ще се определя
на базата на конкретния профил

за битов, небитов потребител
или улично осветление.
Самите профили са поредица
от коефициенти, отразяваща
характера на потреблението на
електрическа енергия за всеки
час от денонощието. Те се изготвят от трите електроразпределителни дружества – ЧЕЗ,
ЕВН и „Енерго-про“.
Причисляването на определен обект към конкретен товаров профил се определя от вида
на съответния клиент. Той обаче може да се променя. В случай
че клиентът има намерение да
промени предназначението на
обекта или характера на потреблението на електрическа
енергия, той уведомява съответното ЕРП, което може да замени причисления му товаров
профил с такъв, съответстващ
на новия характер на потребление. Тази промяна влиза в сила
винаги от първо число на месеца,
за което ЕРП уведомява съответния доставчик.
Профилите, които се определят от трите електроразпределителни дружества, са в сила
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от една календарна година и се
одобряват от Комисията за
енергийно и водно регулиране
(КЕВР).
Те се изготвят освен по видове потребители и по вид населено място – малък или голям град.
От ЧЕЗ например, която действа
на територията на Северозападна България, са изготвили
общо осем стандартизирани
товарови профила - 5 за стопански потребители, 2 за битови
потребители и 1 за улично осветление.
За тяхното изготвяне ЧЕЗ е
използвала така наречения статичен метод. Той е изграден върху широк набор от реално измерени данни за дълъг период от
време от представителна извадка на група потребители. За конкретните групи клиенти са определени 450 точки на доставка,
в които са били монтирани пилотни електромери с периодично
измерване. Избраните точки на
доставка са били разпределени
върху цялата територия, за която „ЧЕЗ Разпределение България“
АД има издадена лицензия,
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така че да може да обхване
особеностите в потреблението
на отделните населени места.
От компанията правят уточнението, че същият метод е широко използван в държави с развити
пазари на електроенергия като
Германия, Чехия и Словакия.
На същия принцип са разработени и предложенията на „Енерго-про“. Стандартизираните
профили, разработени от компанията, също са седем – 2 за битови клиенти, 4 за стопански
потребители и 1 за улично осветление. От компанията правят уточнение, че профилите са
съобразени със спецификата на
потребление в различните типове населени места - например
в по-големите населени места
клиентите използват за отопление предимно електрическа
енергия, докато в по-малките
селища преобладава използването на твърди горива. Делът на
консумацията в нощните часове
също е съществен фактор, който е взет под внимание при разработването на профилите.
Така например дружеството
предлага два варианта за домакинствата според броя на жителите в населените места – под
и над 30 000 души. При стопанските клиенти освен броя на населеното място е взета предвид
и консумацията на нощна енергия до и над 40% от общо консумираната енергия.
Разработените профили от
ЕВН са общо девет - три за битови потребители, пет за стопански клиенти и един за улично
осветление. При предложенията
за битовите клиенти е взет
предвид начинът на отопление,
дали е на ток, парно или газ, тъй
като това е определящо за месечната консумация. Така трите
профила за домакинствата са

изборът на доставчик
общ профил, вариант за клиенти, които се отопляват на ток,
и пакет за потребители с парно,
отопляващи се на газ или на дърва и въглища. При стопанските
потребители основно значение
има дали използват повече нощна или дневна електроенергия.
Използването на товарови
профили не означава, че електромерите, които клиентите имат,
няма да се засичат месечно, както и до момента. Просто небалансите ще се отчитат чисто
статистически - разликата от
заявеното и потребеното (както между другото е и в момента). Според експертите от КЕВР
рискът от небаланси (отклонения от потреблението в съответния профил), които могат
значително да оскъпят сметката, е минимален. 

Товарови профили
ЧЕЗ

битови потребители в градовете
битови потребители в селски райони
Хранително-вкусова и земеделска промишленост
Високотехнологично производство
Нискотехнологично производство
Търговия на дребно/Дневен бизнес
Вечерен бизнес
улично осветление, паркови осветления и др.
ЕВН

Битов клиент
Битов клиент с отопление на електрчество
Битов клиент с центрано отопление
Стопански клиент
Стопански клиент с дневно потребление
Стопанси клиент с вечерно потребление
Стопанси клиент с нощно потребление
Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти
Улично осветление
Енерго-про

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители
Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители
Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление
Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление
Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление
Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.
Улично осветление
Източник: трите мрежови дружества
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Ще убедим
потребителите
в нашите преимущества
като доставчик
Интервю с Кремена Стоянова,

изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“

Какви са перспективите пред
„ЧЕЗ Електро България“ след
старта на либерализацията?
- Отварянето на пазара на
електроенергия в България е процес, който очакваме отдавна и
за който се готвим целенасочено през последните 10 години. В
момента сме на прага на радикална промяна в сравнение с начина, по който работихме досега в България. Тази промяна ще ни
изправи пред много предизвикателства, но и ще ни даде възможности да се докажем като
професионалисти. Ние нямаме
притеснения, защото ЧЕЗ има
сериозен опит за работа на либерализиран пазар както в Чехия,
така и в Германия, Полша, Румъния, Унгария и Словакия.

ПРОФИЛ
Кремена Стоянова е завършила УНСС, специалност „Счетоводство и
контрол“, и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – „Финанси и банково дело“. Член е на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители. До 2005 г. работи като старши одитор в Ernst &
Young. От създаването на „ЧЕЗ Електро“ в края на 2006 г. е финансов
директор на компанията, а от януари 2009 г. е председател на управителния съвет и изпълнителен директор.

14

Компанията има лиценз и за
търговец на електроенергия, в
кой сегмент имате намерение
да се насочите?
- „ЧЕЗ Електро“ е изцяло ориентирана към клиентите компания. След стъпването на българския пазар през 2004 г. ЧЕЗ

изборът на доставчик
преструктурира цялостно трите регионални електроразпределителни дружества, за да ориентира процесите и работата си
към нуждите на клиентите. В
момента предлагаме широка
мрежа от модерни клиентски
центрове, обслужване на едно
гише, над 1000 места за плащане,
ефективни онлайн услуги и се
стремим да пестим време на
клиентите си, като работим
във все по-кратки срокове и използваме интегрирани информационни системи.
Ние сме единственият доставчик на електрическа енергия
в България, който има опит за
работа с толкова много клиенти
– близо 2 милиона стопански и
битови клиенти. Чувстваме се
уверени в опита и работата си
във всички сегменти. Ще направим конкурентни предложения
към всички наши клиенти, за които излизането на свободен пазар има икономическа логика. За
нас всички потребители са еднакво ценни и важни.
Ще работим за това по-голямата част от настоящите ни
клиенти да предпочетат да останат при нас. Но също така ще
се постараем да убедим и останалите потребители на пазара
в нашите преимущества като
доставчик. ЧЕЗ е компания със
значителен опит и ноу-хау, разполагаме с достатъчно технически и експертен капацитет да
обслужваме голям брой клиенти,
а това е сериозно предимство,
което повечето фирми на пазара
нямат.
Има ли клиенти от сегмента
на ниско напрежение, които
вече са избрали да сменят
доставчика си?
- Отварянето на пазара даде
възможност и на тези клиенти

да изберат свой доставчик. Изследвания, проведени в Чехия и
Австрия, показват, че желанието на клиентите да сменят
доставчика си на електроенергия може да е мотивирано от
няколко причини. Преобладаващият мотив, разбира се, е търсенето на най-изгодна цена. Освен това има и потребители,
които просто решават да се
възползват от възможността,
увлечени от кампаниите за популяризиране на смяната на доставчика.
Уверени сме, че клиентите
ще избират доставчика си на
електроенергия внимателно, не
само по думите и обещанията,

ЧЕЗ е компания със
значителен опит и
ноу-хау, разполагаме
с достатъчно
технически и
експертен капацитет
да обслужваме голям
брой клиенти, а това е
сериозно предимство.
но най-вече по делата. Нашите
основни предимства на свободния пазар са в това, че клиентите ни познават и през последните 10 години до голяма степен
сме успели да запазим тяхното
доверие.
Какво бихте посъветвали
потребителите, които искат
да сменят доставчика си?
- Важно е клиентите на либерализирания пазар да разберат,
че заедно със свободата да избират те вече ще носят и отговорността за избора на коректен
доставчик
на
електроенергия. Те трябва вни-
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мателно да преценят различните оферти, както и опита и
възможностите на търговците, които ги предлагат. На свободния пазар на електроенергия
конкуренцията няма да е само в
цената, а и в условията за доставката, начина на плащане на
сметките, развитието на енергийните услуги, предлагани в
допълнение от доставчиците.
Към момента много от търговците на свободния пазар нямат изграден капацитет да обслужват огромен брой клиенти.
Изграждането и оборудването
на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции,
включително за придобиване на
специализиран софтуер и обучение на служители. Всичко това е
гаранция за коректност и бърза
реакция, когато клиентите желаят да бъде решен някакъв проблем. Затова е важно при избор
на търговец клиентите да се
интересуват той разполага ли
с клиентски център, в какъв срок
ще отговаря на жалбите им и
т.н.
Има ли клиенти, които са
сменили доставчика си и след
това са поискали отново да се
върнат при „ЧЕЗ Електро“?
- Да, има и такива. Затова
смятаме, че е изключително важно клиентите да четат внимателно договорите, които им
се предлагат, и да не се фокусират само върху цената. За сравнение - и в Чехия след отварянето на пазара една част от
потребителите бяха увлечени
от рекламните кампании за популяризиране на възможността
за смяна на доставчика или бяха
привлечени от предложенията
на конкурентни фирми и предпочетоха да сменят ЧЕЗ. След
две години (т.е. след
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На свободния пазар
на електроенергия
конкуренцията няма
да е само в цената,
а и в условията за
доставката.

изтичането на договорите с новите им доставчици)
огромна част от тези клиенти
се върна обратно при ЧЕЗ.
Кога според вас за клиентите
ще стане изгодно да излязат
на свободния пазар?
- Има няколко основни момента, които определят кога за клиентите ще е изгодно да излязат
на свободния пазар. Единият от
тях е цената на електроенергията на регулирания сегмент. В
момента регулираните цени за
бита се поддържат ниски от регулатора. На свободния пазар
цените ще се определят от пазара и никой не може да гарантира, че ще се задържат ниски дългосрочно.
Друг важен момент е процесът по смяна на доставчика да
бъде ясно регламентиран.
Важно е и да бъде създаден
поне един неутрален инструмент за сравняване на цените,
предлагани от различните търговци, с помощта на който клиентите да могат да направят
информиран избор. За съжаление
в България все още не съществува подобен инструмент.
Практиката в повечето европейски държави показва, че процентът на смените остава стабилно незначителен. Например в
Унгария домакинствата могат
да избират доставчика си свободно от 2010 г. насам. По данни
на унгарския енергиен регулатор
за 4 години само около 3%, или 160
хиляди домакинства, са избрали
да сменят доставчика си.
Свободният пазар има множество ползи, най-важната от
които е правото на избор. Дали
тази смяна е изгодна ще трябва
да прецени клиентът на база на
информацията, която получава
от множество доставчици.
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Усещате ли нелоялна
конкуренция от страна на
други търговци на
електроенергия?
- Макар че пълната либерализация на пазара едва сега започва,
вече се очертават тенденции за
не съвсем коректни практики от
страна на някои търговци. Един
такъв пример е обвързването на
преминаването към друг доставчик с плащане на неустойки,
макар че по закон на потребителите е гарантирано правото да
сменят доставчика си. С напредването на процеса на либерализация на пазара вероятно нелоялните практики ще се увеличат.
Надяваме се да се вземат мерки
изпреварващо, преди да има „опарили се“.
В Чехия например имаше сериозен проблем с търговци, основно
представители на малки фирми,
които обикаляха от врата на
врата и обясняваха на клиентите, че са изпратени от регулатора, като така ги принуждаваха
да сменят доставчика си. Добра
практика за предотвратяването на лошо поведение от търговците, която приложиха там, бе
подписването на „Етичен кодекс
на енергийните доставчици“,
приет от националния енергиен
регулатор. Кодексът включва инструкции как да се избягват клаузи с неустойки, както и относно
други непозволени практики.
Компаниите на ЧЕЗ в България запознаха регулатора КЕВР с
тази практика и се надяваме
той да го подкрепи и да инициира подписването на подобен документ от страна на всички
търговци, опериращи на българския пазар. Това ще бъде още
едно средство за защита на българския клиент.

Интервюто взе
Ралица Николова
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Годишна енергийна конференция

Либерализация
на енергийния пазар
и новите тенденции
в сектора

Основните
акценти
от програмата,
четете на
следващите
страници
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Теменужка Петкова, министър на енергетиката

За пръв път
от години НЕК
излиза на печалба
от регулирана
дейност

П

Пвроцесът по пълна
либерализация на електроенергийния пазар е
един от най-важните
и един от основните
приоритети за българското
правителство. България е една
от последните страни - членки
на ЕС, която не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. Този процес закъсня,
но може би в това закъснение
има и някакви позитиви, тъй
като ние можем да анализираме
опита на останалите страни
членки, можем да извлечем поуки от техните грешки. Така с
общи усилия можем да направим
един модел, който ще бъде найдобрият както за българската
индустрия, така и за българските потребители. Едва ли има
човек в тази зала, който да не

е убеден, че премахването на
държавното регулиране на електроенергийния пазар е голямо
предизвикателство. Но то ще
донесе конкуренция, прозрачност
и реални пазарни цени. Ще даде
възможност на потребителите
да имат право на избор, нещо,
което е изключително важно.
Какво направихме като правителство, за да тръгне този
процес? На първо място, беше
необходимо да стабилизираме
финансово сектора. Всички знаем
в какво състояние беше българската енергетика, всички знаем
за сериозните финансови дефицити в системата и всички знаем, че мерките, които трябваше
да бъдат предприети, не бяха
никак популярни, не бяха никак
лесни. През 2015 г. бяха извършени две много важни промени в
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Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници. Те дадоха възможност българският енергиен
сектор да бъде стабилизиран и
една година след това вече виждаме първите резултати. НЕК
генерираше огромен дефицит и
в края на 2014 г. загубата достигна 586 млн. лв. Сега, към 31.12.2015
г., успяхме да свием загубата до
221 млн. лв. За пръв път от много време насам НЕК реализира
положителен резултат от една
друга своя дейност – регулаторната дейност. Нещо, което не
се беше случвало доста отдавна
и за някои изглеждаше почти невъзможно. Тук много важна роля
изиграха както колегите от
КЕВР, така и от парламента,
много енергия вложиха и БЕХ, и
всички колеги от сектора.
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Това, което сега ни предстои,
е да запазим динамиката на реформите и да продължим нататък със стабилизирането на
българската енергетика и НЕК.
Която, както всички знаем, е буферът в системата до настоящия момент, тя обираше всички загуби в системата. Но сега, с
новия пазарен модел, с пълната
либерализация на електроенергийния пазар това няма да бъде
така, тъй като НЕК няма да бъде
вече единствен купувач.
Другата много важна стъпка
по пътя на пълната либерализация беше създаването на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Няма как да говорим за
либерализиран пазар, без да има
работеща борса. Смея да твърдя, че БНЕБ работи много добре
– количествата, които се тър-

гуват на ден, са около 7.5 хил. мегаватчаса дневно, има регистрирани 32 участника на борсата,
над 100 лица са получили сертификати и са обучени за работа
на борсата. Нашата борса работи с много добри темпове и цените, които тя постига, не се
различават от цените на регионалните енергийни борси. Което показва, че пазарът наистина
работи нормално в България. Какво ни предстои оттук нататък
по отношение на дейността на
борсата? Използването на платформата за търговия ден напред
е само първата крачка и ние много добре осъзнаваме това. Оттук нататък в най-скорошен
порядък предстои БНЕБ да закупи
платформа за търговия с дългосрочни договори. Миналата седмица, точно преди броени
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Трябва да се определят
правилно критериите,
които да дадат
възможност да бъде
идентифицирана
правилно групата
на уязвимите
потребители, за да се
разработи ефективна
система за тяхната
защита.

Eнергетика | Април 2016

НЕК реализира
положителен резултат
от регулаторната
дейност - нещо, което
не се беше случвало
доста отдавна и за
някои изглеждаше
почти невъзможно.
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дни, увеличихме капитала
на борсата, като целта на това
увеличение на капитала е именно
да даде възможност БНЕБ да закупи платформа за търговия с
дългосрочни договори. Тази платформа ще започне да функционира, надяваме се, от 01.07.2016 г.
Следващата стъпка е придобиването и закупуването на платформа за търговия в рамките на
деня, като това ще бъде направено в първото тримесечие на
2017 г.
Предстои ни едно друго важно предизвикателство, което
не е свързано с електроенергетиката, но е изключително важно. Това е възможността да за
създаване на сегмент за търговия с природен газ на БНЕБ. Тъй
като развитието на газовия пазар е изключително важно, ние
ще работим в тази посока.
Какво друго трябва да се направи във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар? Друга много важна тема,
която касае всички нас като битови потребители, като общество, като изпълнителна власт,
като бизнес, е как в процеса на
либерализация на електроенергийния пазар да защитим енергийно бедните. Това е една много
важна задача, която стои пред
нас, и аз използвам случая, за да
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ви уверя, че правителството,
колегите от българския парламент, няма да предприемем никакви стъпки, преди да сме готови с модела за защита на
уязвимите потребители. На
първо място, трябва да бъде дефинирано понятието „уязвим
потребител“. Трябва да се определят правилно критериите,
които да дадат възможност да
бъде идентифицирана правилно
тази група лица, което ще ни
даде възможност да разработим
ефективна система за защита
на уязвимите потребители. По
този въпрос работим в много
тясно сътрудничество с колегите от МТСП, както лично аз,
така и лично премиерът Ивайло
Калфин, сме ангажирани пряко в
този процес. Почти всяка седмица има срещи на работната група, като нашата амбициозна цел
и задача е до края на април да имаме готов този модел. Така че работим изключително активно,
имаме амбицията и волята българският електроенергиен пазар
наистина да бъде поставен на
пазарни основи. Това е пътят,
който ще ни даде възможност
българската енергетика да се
развива правилно, да се развива
на пазарни основи и да имаме
публичност, прозрачност и реални цени и реална конкуренция. 
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BUSINESS
ESSENTIALS
УСКОРЕН КУРС ЗА УСПЕХ НА РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ

I-во НИВО

1�2 ЮНИ

8�9 ЮНИ

15�16 ЮНИ

22�23 ЮНИ

30 ЮНИ � 1 ЮЛИ

БИЗНЕС СИМУЛАЦИЯ
Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и
решенията, които вземат, рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците
в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат
инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.
* Бизнес симулацията е част от пакета на участнците, записали цялото ниво.

ПРОГРАМАТА

Всеки модул съдържа
16 учебни часа.
Групите са до 25 души.
* Работният език на модулите
с участие на чуждестранните
лектори е английски.

ЦЕНИ И ЗАПИСВАНЕ

2500 лева цена за целия семестър
800 лева за отделен модул
10% отстъпка за ранна регистрация до 10 май 2016 г.
20% отстъпка за групова регистрация (над 3 души)
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ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

capital.bg/BE1

bessentials@mdvtraining.bg
+359 887 492 126
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Иван Иванов, председател на КЕВР

Трябва сериозна оценка
на рисковете от
отварянето на пазара

З

За да оценим това, което е направено и което
трябва да се предприеме
по пътя към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България, трябва да се знае в какво състояние се
намираше секторът в началото
на 2015 г. А той беше в състояние
на силни деформации и непазарна
среда. На първо място, наличие на
дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. На
второ място, допуснати нарушения в създаването на рамката и

схемата за изкупуване на енергия
от ВЕИ-та. На трето място, липса на достатъчна конкуренция
на свободния пазар за електроенергия, в който участваха единствено държавните енергийни
дружества. На четвърто място,
липса на доверие от страна на
цялото общество към енергийния сектор, с тежки подозрения
за непрозрачни процедури. Към
това искам да прибавя и непазарните условия, при които се
разпределяше електрическата
енергия, която трябваше да бъде
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осигурена от енергийните дружества, за регулирания пазар. Ще
отбележа, че предишните състави на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) бяха определяни от Министерския съвет и назначавани със заповед на
министър-председателя, което
не гарантираше политическата
независимост на този орган.
Именно в тази среда започна
да функционира новият състав на
КЕВР. Членовете на КЕВР бяха избрани от Народното събрание,
което гарантира тяхната както

мнения

Трябва да се оцени дали
всички централи, които
работят в момента, ще
се окажат конкурентни
и какво би станало,
ако те отпаднат от
енергийния пазар.
политическа, така и корпоративна независимост. Комисията си
постави като цел в своята първа
година да създаде предпоставки
и да предприеме действия към
пълна либерализация на пазара на
електроенергия. Един процес, който не може да бъде извършен за
месец-два, дори не може да бъде
извършен в рамките на една година. В крайна сметка либерализацията е инструмент за постигане
на крайните цели, които са създаване на конкурентен и прозрачен
пазар на електроенергия. На второ място, работихме за създаването на стабилна регулаторна
рамка така. На трето място, положихме усилия за стабилизирането на българските енергийни дружества. И на края, сме в процес на
намиране на най-добрата форма
за защитата на енергийно уязвимите потребители.
Независимо от упражнявания
върху КЕВР натиск въведохме ценовото решение от 1.08.2015 г.,
което изравни добавката „задължения към обществото“ за всички
потребители на електроенергия
в България, независимо дали са битови или стопански. Принципът
за справедливо разпределение на
тежестите е залегнал в закона.
Комисията създаде практически
изцяло нови правила за търговия

с електроенергия. Определи реда
и създаде предпоставки и трите
ЕРП-та да представят своите
стандартизирани товарови профили, които реално дават възможност на битовите и на малките
стопански потребители да излязат на свободния пазар. В момента комисията работи и по изготвянето на инструкция за реда и
начина, по който ще се извършва
смяната на доставчика от клиентите.
В следващите месеци трябва
да започнем с оценка на риска.
Първо, относно преждевременното отваряне на пазара. Тоест, ако
не се извърши последователно,
на стъпки, а рязко, до какви последици това би могло да доведе.
Тази оценка ще даде отговора как
точно да бъде отворен пазарът
на електроенергия, така че да
бъде защитен общественият
интерес и да не доведе до тежки
последици за сектора и не само за
него. На второ място, трябва да
се оцени дали всички централи,
които работят в момента, ще
се окажат конкурентни и какво би
станало, ако те отпаднат. Трябва, разбира се, да се създадат условия за ликвидност на електроенергийната борса, каквато все
още не е налице в достатъчна
степен. Предстои да се създаде и
нов пазарен модел, който от своя
страна изисква и промени в Закона за енергетиката, с отпадане
на категорията „единствен купувач“ (в момента НЕК изкупува и
доставя цялото количество електроенергия, което след това
електроснабдителите доставят до бизнеса и домакинствата
на регулирания пазар - бел. ред). И
не на последно място, предстои
обединение със съседните пазарни зони, което е необходимо с оглед създаването на общоевропейски енергиен пазар.
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Каква е визията на регулатора? Визията е с постепенната
либерализация на пазар да отпадне нашето задължение да определяме цените на електроенергията и на енергийните услуги.
Регулаторът трябва да остане
със задължението да определя
мрежовите тарифи както за достъп, така и за пренос, на преносната и на разпределителните
мрежи. На второ място, определяне на добавката „задължения
към обществото“ съобразно променящите се условия. И не на последно място, КЕВР ще осъществява ефективен мониторинг
върху борсата и всички други елементи на свободния електроенергиен пазар.
Трябва да продължим с действията си за намаляване на тарифните деформации. Такива има на
две нива – между цената на топлинната и електрическата
енергия на топлофикационните
и заводските централи. Втората
деформация е на регулирания пазар – между цената на електроенергията за битови и небитови
потребители. При пълната либерализация на пазара тези деформации трябва да бъдат изчистени. Безспорно за нас е ключово да
създадем и пътна карта за окончателно либерализиране на електроенергийния пазар, както и за
пазарно обединение със съседните енергийни пазари. Само при
тези условия считам, че в България ние ще допринесем и ще бъдем част от тази енергия, която
в момента съществува на ниво
Министерство на енергетиката
начело с министър Петкова, комисията в Народното събрание
и, разбира се, регулатора. За да
има България наистина една стабилна, предвидима и достъпна
електрическа енергия за всички
свои потребители. 
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Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България,
Чешката република и Словакия, Европа и Центрaлна Азия

Трябва едновременно
да либерализираме пазара
и да защитим
уязвимите потребители

В

В Световната банка вярваме и нашата
аналитична работа е
потвърдила това, че
енергийният сектор е
изключително важен за икономиката на една страна. Така че
е много важно той отново да
стане финансово стабилен. Същевременно в мандата на СБ е
заложено да се стреми да сведе
бедността до минимум и да защитава най-уязвимите хора. В
този контекст ние сме много
щастливи, че може да работим
ръка за ръка с българското правителството, за да осъществим
либерализацията на българския
енергиен пазар и да защитим
най-уязвимите потребители.
Нека да споделя три аспекта,
които смятам, че са важни елементи в реформата.

Първият е свързан с преминаването към конкурентоспособен
пазар за електричество. Държавата трябва да води чрез пример,
като постепенно се разширяват
възможностите за търговия, например с въвеждането на търговия в рамките на деня и както по
дългосрочни договори. Освен
това ние трябва да отговорим
на най-голямото съмнение, което
потребителите изтъкват спрямо енергийните предприятия прозрачността. Борсата е инструментът това да стане.
Може да отнеме и повече от една
година тя да започне да работи
с всички видове инструменти за
търговия, но със сигурност при
желание тя ще може да отговори
на новите обстоятелства.
Вторият елемент е свързан
със създаването на конкурентен
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пазар. Тъй като вие сте сравнително малък пазар и имате ограничен брой играчи, вписването
на големите производители на
електроенергия към организирана и добре подредена система за
продажби на едро може да доведе
до значителни ползи. Това ще подобри ликвидността, ще създаде
прозрачна цена и ще да бъде ясен
сигнал, че има промяна в тази
сфера. В Европа има различни финансови инструменти, които са
предназначени да интегрират
производителите с дългосрочни
и преференциални договори към
пазарната среда. Важното е те
да водят до намаляване на цената за електричество за всички,
които получават тази услуга. По
този начин ще има сигурност,
стабилност и при дългосрочните договори и тези с преферен-

?????интро
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Трябва да отговорим
на най-голямото
съмнение, което
потребителите
изтъкват спрямо
енергийните
предприятия прозрачността.
Борсата е
инструментът
това да стане.

циални тарифи. Ако това се случи, тези промени ще бъдат и
много по-добре приети от крайния клиент.
Когато говорим за правилното залагане във времето, в Полша предоговарянето на дългосрочните договори отне няколко
години. Има ключови елементи,
които трябва да бъдат договорени, за да може всички страни
да се радват на ползата от подобна промяна в контрактите.
Третият, най-важен елемент
е защитата на уязвимите клиенти. Първо, ние трябва да защитим уязвимите клиенти. Правителството учреди работна
група, за да се анализират вариантите как може да се защити
този уязвим дял от населението.
Все още работим по събиране на
различни данни, но нека да ви
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кажа какви данни сме събрали от
2008 г.
Факт е, че българските домакинства разчитат много повече
на електричество, отколкото
други държави - членки на ЕС. 60%
от разходите на едно домакинство отиват за електричество
в сравнение с 40% в Унгария, Литва, Латвия и Полша. Ако може да
бъде изградена система така, че
уязвимите клиенти да могат да
имат и да си плащат за електричество, аз мисля, че трябва да
работите по този въпрос.
Дерегулацията на цената
трябва да окаже влияние върху
всички домакинства, но това
няма да стане веднага. Пълното
премахване на държавния контрол върху цената ще се случи в
един преходен период, който може
да отнеме от 3 до 5 години. 

ЕНЕРГЕТИКА | Април 2016

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Oливие Маркет, изпълнителен директор на „Ей И Ес България“

Либерализираният пазар
трябва да насърчава нови
инвестици и иновации

П

Преди година енергетиката беше тема №1
всеки ден. Днес, година
по-късно, след направените реформи НЕК ще
спре да генерира дефицит. Ние
сме в очакване да видим как БЕХ
ще подобри ликвидността на
целия сектор. Средствата, които НЕК трябва да разплати към

контрагентите си, са изключително важни, за да могат те да
работят и да се запазят работните места. Те са ключови, за да
се изпълнят и инвестиционните
програми на „Мини Марица-изток“ и да се поднови инвестиционният процес в „Марица-изток
1“, „Марица-изток 3“ и „Марицаизток 2“.
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Само преди няколко месеца
малцина си представяха, че БЕХ
може да намери финансиране без
държавни гаранции, а вече има
предложение за конкретната
сума. Вече работи и независимата енергийна борса, която е много важна стъпка в правилната
посока и, разбира се, Световната
банка работи по новия пазарен

мнения
модел на енергетиката. Така че
трябва да дадем своят кредит
на доверие на устойчивостта,
на амбициозността на енергийния министър. Също така трябва да дадем своя кредит на доверие на реформите в енергийния
сектор.
Нека ви дам пример с това как
е вървял процесът по либерализация във Великобритания, където Ей И Ес също работи. Много е
важно да се използва опитът за
това какво е направено на другите пазари, за да не се повтарят
техните грешки. Великобритания е водачът на маратона по
отношение либерализацията на
пазара. Процесът започва преди
30 години, като основните цели
на либерализирания пазар са три.
Първо, как да се осигури безопасността и сигурността на доставките, защото никой не иска
да спре тока. Как да се обезпечи
защитата на околната среда и
да се намалят въглеродните емисии и как да се подобри възможността да се консумира енергия.
И накрая, как да се постигат найконкурентните цени на енергията, което е добре и за бизнеса, и
за хората. Тридесет години покъсно британският пазар продължава да въвежда промени, т.е.
няма понятие като бърз преход
към либерализиран пазар. Този
процес е продължаващ, тъй като
това е много комплексен набор
от мерки и те отнемат време.
Днес в България има много висока
динамика, но отново бих искал да
подчертая, трябва ни време, за
да видим ползите.
За нас приоритет в процеса
на либерализиране на пазара са
няколко точки. На първо място,
дългосрочните договори и преференциалните тарифи, които
трябва плавно да преминат към
либерализирания пазар. Въвежда-

нето на цена за разлика (т.е. между пазарната и договорната
цена, която да се заплаща от
всички потребители) може да
обезпечи този преход. На следващо място трябва да има механизъм, който да даде възможност
за развитието на нови енергийни проекти. На британския пазар
има механизъм, в който се плаща
за готовност на централите да
работят, не за енергия. Това е от
изключителна важност не само
за сигурността, но и за инвестициите, тъй като такъв подход
дава предвидимост върху приходите, когато искате да създадете ново предприятие за електроенергия. Към настоящия
момент в цяла Европа има свръхпредлагане, но невинаги ще бъде
така. И затова смятам, че на либерализирания пазар трябва да
има механизъм, който да стимулира нови проекти.
Също така при отварянето
на пазара на електроенергия
трябва да има програма, която
да защитава енергийно бедните.
Във Великобритания тя се нарича
„Отстъпка за топъл дом“, при
която потребителите получават отстъпка за отопление.
Също така има и механизми, така
че да се балансират резки движения в цените.
И също така е изключително
важно да се обезпечи конкурентоспособността на българската
индустрия чрез цени, които са
разумни.
Какво ни предстои, какви са
ключовите предизвикателства
пред българския енергиен сектор.
Ние вярваме, че е важно либерализираният пазар да насърчава
ново поколение иновации. За да се
обезпечи сигурността на доставките, да се даде възможност
за развитие на възобновяемата
енергия. Може би имиджът на ВЕИ
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Само преди няколко
месеца малцина
си представяха, че
БЕХ може да намери
финансиране без
държавни гаранции, а
вече има предложение
за конкретната сума.
не е толкова добър, колкото би
трябвало да бъде, но смятам, че
България е на правилния път и в
цяла Европа ВЕИ са посоката и
тенденцията, към която трябва
да се върви. По тази тема Ей И Ес
също промотира използването
и съхраняването на енергия и
разумното потребление.
Ей И Ес е най-големият чужд
инвеститор в България и имаме
три направления в бизнеса ни.
Първото е ТЕЦ „Марица-изток 1“.
Това е най-модерният ТЕЦ в Югоизточна Европа, като инвестицията беше за 1.3 млрд. евро. За
три години в централата нямаше никакви инциденти и това е
значимо постижение за такъв
проект. Следващият ни актив е
вятърният парк край Каварна „Св. Никола“, най-голямата ветроцентрала в България. Третият
стълб на нашия бизнес, който
смятам, че е много важен, е споделеният център на Ей И Ес в
България. В него работят 70 души,
които обслужват бизнесите ни
в региона. От София предоставяме финансови услуги, управление
на доставки и IT услуги. Това са
високо платени длъжности и ние
виждаме България като страна,
източник на добри професионални умения. 
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Гари Левсли, изпълнителен вицепрезидент

и главен изпълнителен директор за Източна Европа на „КонтурГлобал“

Как станахме част от
решението на проблема

П

Преди пет години бях
доста скептичен, че в
България могат да се
проведат сериозни реформи на енергийния
пазар. През 2014 г. дори не вярвах,
че това ще се случи. А само година по-късно нещата потръгнаха
бързо и в правилната посока. 2015
г. беше прекрасна година, в която

целият енергиен сектор тръгна
към стабилизиране.
Каква е нашата роля в процеса
на либерализацията на енергийния пазар? На първо място трябваше да преосмислим нашата
позиция в отношенията ни с НЕК.
През 2008 г., когато започна рехабилитацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“, нашата
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цена по договора ни с НЕК беше
под пазарната цена. Това, разбира
се, сега хората го забравят. Но
днес пазарната цена е сравнително ниска и нашите цени се оказаха по-високи. Така осъзнахме, че и
ние сме част от проблема.
През първата половина на 2015
г. „КонтурГлобал“ и Ей И Ес проведохме продължителни
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УСКОРЕН КУРС ЗА УСПЕХ НА РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ

II-ро НИВО

6�7 ЮНИ

13�14 ЮНИ

20�21 ЮНИ

27�28 ЮНИ

30 ЮНИ � 1 ЮЛИ

БИЗНЕС СИМУЛАЦИЯ
Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална
бизнес среда и решенията, които вземат, рефлектират върху финалния резултат
на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и
развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н.
като прилагат наученото в курса и работят в екип.
* Бизнес симулацията е част от пакета на участнците, записали цялото ниво.

ПРОГРАМАТА

Всеки модул съдържа
16 учебни часа.
Групите са до 25 души.
* Работният език на модулите
с участие на чуждестранните
лектори е английски.

ЦЕНИ И ЗАПИСВАНЕ

2500 лева цена за целия семестър
800 лева за отделен модул
10% отстъпка за ранна регистрация до 10 май 2016 г.
20% отстъпка за групова регистрация (над 3 души)
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ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

capital.bg/BE2

bessentials@mdvtraining.bg
+359 887 492 126
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преговори с НЕК и правителството, като накрая постигнахме споразумение, с което ние
свалихме цената на електроенергията. Благодарение на тях НЕК
ще спестява 50 млн. лв. на година
само от „КонтурГлобал“. Това ще
помогне за намаляване на загубите и увеличаване на рентабилността на НЕК. По този начин
ние се превърнахме в част от решението на проблема.
В нашата компания извършихме анализ на най-добрите практики по света за преминаване
от дългосрочни договори към либерализирания пазар. Някои държави като Корея, Австралия и
много държави в Европа вече са
се справили с този проблем, някои по-успешно от други. В случая
това, че България е една от последните държави в Европа, която се захваща с този процес, не
е задължително лошо, защото
позволява да се учиш от чуждите грешки и от най-добрите
практики на европейския пазар
и по този начин се избягват някои грешки. Накратко, има 5 възможности как дългосрочните договори да се съобразят с пазара.
Първата е държавата да приеме закон за задължително разваляне на дългосрочните договори.
В този процес производителите
могат да получат компенсации,
но пък, ако те не са адекватни, ще
последват съдебни дела и спорове, които могат да дестабилизират пазара и да попречат на реформите.
На второ място е опцията за
задължително предоговаряне на
договорите. Дългосрочните договори могат да бъдат заменени
с договори за разлика, например
консултантът на правителството от Световната банка
смята, че това е възможност.
Как работи тази система? Ако

��� ������ ��������� �� �������
Когато пазарната цена е по-ниска, купувачът (най-вероятно специален фонд)
доплаща на производителя. Когато пазарната цена е по-висока,
производителят връща пари.
Цена по
дългосрочен
договор

Пазарна
цена
Пазарна
цена

Излишък
Дефицит

пазарната цена е по-ниска от
договорната, производителят
получава компенсация за разликата. В обратния случай той пък
може да връща пари. За да се случи това обаче, са необходими
много добре работещи пазарни
механизми.
Друга възможност е доброволното предоговаряне, когато
страните сядат и постигат
споразумение как да се интегрират на пазара. Това е печелившият за всички подход и има много
възможности и вариации, по които да се постигне.
Четвърта възможност е договорът да се прехвърли към
трета страна, която да работи
с ТЕЦ-а. Новият търговец (вместо НЕК - бел. ред.) ще може да
търгува електроенергията и да
бъде компенсиран за разходите,
които са над пазарните.
И последната възможност е
държавата да изкупи договора.
По този начин ТЕЦ-ът изцяло ще
излезе на либерализирания пазар.
Това, разбира се, струва пари.
Няма да влизам в повече детайли за тези възможности, но
те малко или много са ясни. Важното е процесът да бъде прозрачен и предвидим. Ако това се
случи, енергийният пазар в България, индустриалните клиенти,
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битовите потребители и цялата икономика ще изглеждат много по-добре, отколкото в последните пет години, откогато аз
съм тук.
„КонтурГлобал“ работи в над
20 държави в целия свят, основно
в Южна Америка, Африка и Източна Европа. В България нашата
електроцентрала ТЕЦ „Марицаизток 3“ беше реновирана за 650
млн. евро. Хората имат склонност да забравят, че това беше
голяма инвестиция, за да може
тя да работи чисто и надеждно
и България днес да се наслаждава
на излишък на електроенергия,
която да може да изнася към съседните държави. Някои хора казват, че ТЕЦ-овете имат лоша
слава, но не трябва да забравят
къде са се намирали преди и какво
България направи, за да има найчистите централи в Югоизточна Европа. Резултатите от рехабилитацията са увеличеният
от 840 на 908 мегавата капацитет, ефективността се качи от
30 на 36%. Така сега имаме с 20%
по-малко въглеродни емисии, 30
пъти паднаха азотните емисии,
които всъщност са много вредни. Запрашаването, това, което
хората откриват върху колите
си, когато се раздуха вятърът, е
намалено 10 пъти. 
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Карел Крал,

регионален мениджър на ЧЕЗ за България

Трябва да има строги
санкции за неетично
поведение на търговци

Ч

ЧЕЗ работи на много пазари в света – Румъния,
Полша, Словакия, Чехия,
Унгария, така че ние
сме преминали през няколко процеса на либерализация и
вече сме натрупали опит. Избирам пример Чехия, моята родна

страна. Първо, премахването
на регулацията на цените няма
да се случи за една нощ. В Чехия
този процес започна през 2002
г. и окончателните стъпки бяха
предприети през 2007 г., когато
успяхме да стартираме свободния пазар. В Румъния например
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пълната либерализация ще настъпи през януари 2018 г., т.е. в
рамките на 5-годишен период от
стартирането й. Освобождаването на пазара е тежък процес,
не става с превключване на едно копче. Има политики, които
карат клиента насила да
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Освобождаването
на пазара е тежък
процес, не става с
превключване на едно
копче.
промени своя доставчик,
но те са погрешни, тъй като не
му предоставят достатъчно
възможност да обмисли този
процес и наистина спокойно да
вземе подобно решение.
Какви са предварителните
изисквания, какви са задължителните елементи, които трябва да
видим, ключовите фактори за
една успешна либерализация на
пазара? Едно от първите неща е
да премахнем кръстосаните субсидии не само в различните сегменти, но също така и между
дневна и нощна тарифа, между
битови и стопански клиенти и
т.н. Само тогава можем да гарантираме, че цената, която стига
до крайния клиент, е справедлива.
Втората важна точка е, че трябва да имаме добре работещ регионален пазар, т.е. българският
трябва да се слее с другите пазари. Това най-малкото гарантира,
че дори всички производители да
изчезнат, за клиентите винаги
може да бъде доставена енергия.
В Румъния например вече работят няколко платформи, търгуват се двустранно, баланс, в рамките на деня (в България на
борсата засега може да се купува
електроенергия само ден напред
- бел. ред.), създадени са специални
сегменти за зелени сертификати,
екологични сертификати и т.н.

Другият важен момент е въвеждането на стандартизираните товарови профили (СТП).
Това може да се получи успешно
единствено ако имаме своевременна и точна обмяна на данните между всички участници и
оператори на пазарът, защото
количеството информация се
променя, увеличава се драматично от днешна гледна точка. И
единствено прозрачното обработване на данни, особено при
лансирането на СТП, ще ни гарантира, че разпределяме енергията справедливо.
Важен елемент от процеса е
създаването на ясни условия за
защита на клиенти. Какви права
има клиентът, какви са стъпките, за да може да промени своя
доставчик, и какви, ако иска да се
завърне към стария снабдител.
Либерализацията е успешно направена или приложена само когато крайният клиент знае какво ще се случи, знае какви са
правата му, как да постъпи и какво може да направи. И именно
там се крие най-големият риск
за проблеми. Една от ключовите
роли тук е на регулаторът.
Трябва да се направят ефективни механизми за разкриване
на неетични практики на някои
потенциални доставчици, трябва да има защита за потребителя, ако избере доставчик, който
банкрутира. Виждали сме го на
всички пазари, на които присъстваме – винаги може да се случи
някой от доставчиците да изпадне в несъстоятелност и ликвидация. Клиентът винаги трябва да има резервен вариант, по
който веднага да може да получи
електрическа енергия. Това може
да се реши с етичен кодекс как
крайните доставчици да се от-
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насят към клиенти. В Чехия създадохме подобен документ и
той е беше много важен, защото
най-големите рискове са именно
от неетично поведение. В България се сблъскваме в момента с
подобно нещо – чуваме, получаваме сигнали, че някои от компаниите, някои от брокерите са
активни при събирането на данни за клиентите и т.н. В някои
страни сме виждали случаи на
псевдотърговци, които се представят за регулатори или пък за
контрольори и казват „вас ви лъжат, подпишете договор с нас“.
Или пък казват „вижте, искаме
да подпишете сега анекс към вашия съществуващ договор“ и
всъщност подмамват хората да
подпишат договор с нова компания, без самият клиент да разбере. На всякакви други неща сме се
нагледали и наслушали, затова е
изключително важно крайният
клиент не само да може да прочете каква е цената и как се формира, но също така и текста с
дребния шрифт. За да не могат
да бъдат хванати в капан с обезщетения или пък договор с дълъг
срок и т.н. Тук може би малко ще
говоря срещу нас самите, но когато говорим за справедливи
правила, това означава, че крайните доставчици не трябва да
ограничават възможността на
клиента да реши да промени своя
доставчик, да не се изисква всякаква несъответстваща документация или някаква невъзможна документация при искане за
смяна на доставчика.
Ние вярваме, че е много важно
регулаторът да е изключително
строг, да заема строга позиция
в борбата си с подобно неетично
поведение, санкциите наистина
да бъдат сериозни и строги. 

PRO
Всекидневни икономически и бизнес новини цялата информация от Капитал Daily, обновявана на
живо през деня
Седмични анализи и прогнози всичко от седмичния Капитал
Достъп до 20-годишния архив на Капитал
Неограничен брой справки за български фирми
и данни за индустрии
Класации на фирми и индустриални анализи К100 - Най-големите фирми по сектори
K10 - Най-добрите банки
Презентации от конференции и 10% отстъпка от
таксите за участие в бизнес конференциите на Капитал

Цена за една година: 372 лв. с ДДС

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА
Знанието за всеки PRO
е инвестиция. Изплаща
се още с първата важна
информация, от която
може да се роди идея.

Искам Капитал PRO достъп за компютър,
телефон и таблет
Да ми пращате и вестниците - понякога е
по-удобно да чета на хартия
Подсещайте ме със списък на заглавията
по email
Име и фамилия:

Фирма:
Еmail:

3 бързи начина да
станете Капитал PRO
1. Попълнете талона, снимайте го с телефона и го
пратете на email - pro@capital.bg
2. Влезте на capital.bg/pro и последвайте стъпките
3. Обадете се на 02 4615 349, 0887 243 104
(Може да поискате секретарката да направи някое от
горните)
*Ако искате мислещите хора в офиса да имат личен Капитал PRO,
защото може да попаднат на добра идея, докато си гледат телефона
в събота вечер, пишете ни нa pro@capital.bg или звъннете на
0887 243 104, 0899 817 582 и ще ви направим фирмено предложение.

Телефон:
Адрес (ако искате вестниците):

*Ако искате Капитал Daily в офиса, а седмичния Капитал
вкъщи, защото идва в събота и ще има повече време да го
прегледате на спокойствие, напишете тук втори адрес - за
получаване на седмичника в събота:

Адрес 2:

