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1. Енергетиката като бизнес система 

Сборът от общи практики и ценности, който характеризира вътрешната 
организация на икономическите формирования, а също и тяхната свързаност с 
външната среда се определя като бизнес система. Бизнес системата е система от 
пълномощия, която осигурява основата за продължително и систематично 
координиране на дейностите, като по този начин се осигурява цялостна 
трансформация на ресурси в продукти и услуги.  

Основните компоненти на бизнес системата са йерархията (системата от 
пълномощия и координация във фирмата) и пазарните взаимоотношения 
(формата на договаряне между пазарните субекти). Така бизнес системата 
отразява начините на организация на икономически дейности и въздействието 
на външни фактори: държавно управление, финансова система, система на 
подготовка на кадри и дейностите на професионалните формации. 

Държавното управление влияе на бизнес системата със степента на 
икономическа стабилност и прогнозируемост, както и с прякото взаимодействие 
с ресорните институции в процеса на развитие на икономическите субекти. 
Държавното управление определя възможността за развитие и прилагане на 
кохерентна политика на икономически растеж и воля за прилагане на такава 
политика, независимо от наличието на други цели в политическо отношение. По 
отношение на бизнес управлението, типовете държавно управление най-общо са 
два: 

- децентрализирано управление, характерно за страни с развити фондови пазари 
и система на договорно възлагане на дейности. 

- централизирано (интервениращо) управление, при което успеха на 
политическо управление се свързва с успеха на икономическия растеж; и 

Финансовата система определя образеца на привличане на капитали за развитие 
на икономическите единици. Финансовата система оказва влияние както на 
възможността на държавата да подкрепя и води индустриалното развитие, така 
и на характера на фирмените стратегически решения и възможността за 
ограничаване на финансовия риск в системата. Най-общо се различават два типа 
финансови системи: 

- система с развити фондови пазари, която определя специализацията на 
финансовите институции и конкуренцията за капитали в анонимна среда. 

- система базирана на кредитиране, при която фондовите пазари имат 
ограничено влияние, а основните източници за инвестиции са банковите заеми, 
при което финансовите институции са зависими от развитието на индустрията, 
и което мотивира взаимния интерес за споделяне на риска. 

Друг аспект на управлението в бизнес среда е процедурата на взимане на 
решения за формиране на фирмена стратегия и прилагане на образец на фирмен 
растеж. Обикновено приоритет за взимане на решения от този характер има 
носителя на правата на собственика, който често е изнесен на над фирмено 
равнище - корпорации, холдинги, фамилна собственост и Държавата като 
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собственик. В този смисъл по-коректно е да се говори за фирмите като 
икономически агенти, които реализират определена стратегия и политика. 
Управлението на самата фирма е насочено към прилагане на конкретни 
координационни механизми за постигане на резултати, определени в 
стратегията, чрез действия, съответстващи на политиката на фирмата. 

В енергийния сектор се формира специфична бизнес среда поради това, че 
задоволяването с електроенергия се определя като дългосрочна обществена 
необходимост. Друга особеност на сектора е необходимостта от високи 
капиталовложения за развитие и рехабилитация с дълъг срок на възвращаемост. 
Тези особености са определили историческото развитие на �естествени�' 
монополи в сектора, както и високото значение на държавата при регулация на 
пазара, а също и при взимане на решения на секторно равнище.  

Преходът към либерализиран пазар означава значително ограничаване ролята на 
Държавата, при който в нашата страна следва да измести изградената система 
на държавен контрол в реално време и държавно гарантирано кредитиране. 

Държавният контрол в реално време позволява финансиране с държавни 
гаранции и води до обвързването на икономическите показатели в сектора с 
оценката за политическите постижения на държавно управление. В такава 
структура фирмата е типичен икономически агент, като търговската същност е 
изместена от производствената дейност, и съответно основната цел на фирма за 
генериране на печалба се измества към изпълнение на производствена 
програма. Един от ефектите при интервениращото държавно управление е 
създаването на погрешната видимост за ефективност на обществената намеса в 
управлението на търговско дружество, чрез механизмите за въздействие на 
политическо управление. 

В края на 80-те години в Европа и Америка се инициира преструктуриране на 
�естествените� монополи и организация на пазар на електрическа енергия. 
Основните елементи на преструктурирането са осигуряване на достъп на трети 
страни до преносната мрежа, свободно договаряне между производители и 
консуматори, както и налагане на ограничения за съществуването на вертикални 
монополи. Преструктурирането води до повишаване на отговорността на 
държавата като пазарен регулатор, но също и до ограничаване на ролята й в 
процеса на взимане на бизнес решения. Добрата практика определя ролята на 
държавата до нивото на осигуряване на политическа и стратегическа 
стабилност, както и осигуряване на процедури за консултации и сътрудничество 
между капитала и работната сила. 

Премахването на вертикалните монополи създава в кратък период значителен 
брой нови фирми и пазарни взаимоотношения: 

- на ниво производство се създава конкуренция между националните и 
външните производители, а също и навлизане на независими производители с 
малка инсталирана мощност; 

- на ниво пренос въпросът за сигурност в системата, при строго пазарни 
взаимоотношения, става критичен; 

- на ниво разпределение се създава възможност за организация на новите 
компании с обхват на дейността от чисто разпределение до компании за 
доставка на широк обхват услуги на крайните потребители. 
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Значими проблеми при прехода към свободен електроенергиен пазар са 
капацитета на преносната мрежа, при очакването за насрещен транспорт на 
електроенергия, както и регулиране на лоялна конкуренция между 
производителите, особено в случая на допускане на чуждестранни 
производители. 

Преструктурирането дава приоритет за развитие на малки производители 
поради възникването на допълнителни ограничения в осигуряване на значими 
инвестиции за развитие. Последното е особено критично за АЕЦ, където 
капиталовложенията са най-високи, а възможността за снижаването им е 
свързана с изграждане на мощности с капацитет над 1000 МВт. 

От позиция на обществото критерият за успешен преход е запазване на 
сигурността на доставките при поддържане на плавно изменение на цените на 
електроенергията, адекватно на повишаване на жизнения стандарт. 

Провеждането на политиката за либерализация следва да се опира на 
приватизацията и децентрализацията, но в рамките на прехода следва да се 
осигурят и резервни варианти за запазване на националния продукт. 

 

2. Преглед на системните параметри 

Електроенергийния сектор представлява значителна концентрация на 
национален продукт. Поради това че амортизационните отчисления вече са 
ниски електро-производството все още е с ниска себестойност и възможност 
за генериране на средства за рехабилитация, т.е. удължаване срока на 
експлоатация с минимални разходи. От друга страна в сектора се натрупват 
значителни финансови потоци, поради спецификата на някои 
производствени единици. Тези средства могат да бъдат използвани за 
подобряване устойчивостта на сектора и за управление в зависимост от общо 
системното състояние. 

Целите на политиката в сектора Електроенергетика са: 

• осигуряване на електроенергия с минимални разходи за обществото 

• осигуряване на достъпни услуги на местно ниво 
Следвайки тези цели държавата планира да намали своите функции в 
сектора до стратегическо планиране, регулиране и контрол. С инструментите 
на държавното управление ще се подкрепят стратегически проекти по 
осигуряване на базови мощности, транзитни връзки и ефективно доставяне 
на електрическа енергия до консуматорите. 

За целите на анализа по-долу е направен преглед на системните параметри 
от гледна точка на пазарни реалности. 

Балканският регион се определя като UCTE-2 и само отделни страни имат 
синхронни връзки с UCTE. За пълното присъединяване на региона към 
UCTE, освен покриване на техническите изисквания от отделните страни, е 
необходимо и изграждане на достатъчни връзки по посока Западна Европа. 
По съществуващите сега връзки от запад може да се внася електрическа 
енергия на ниво под 10% от консумацията в региона, което се ползва само за 
балансиране. По-големи възможности за внос има от изток, но по това 
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направление има технически проблеми, поради несъвместимост със 
стандартите на UCTE.  

Така Балканския регион може да се определи като квази-затворена 
енергийна система с хоризонт на развитие към отворена система до 2010 
година. 

Ценовите равнища за крайни консуматори в региона силно се различава, 
като в страните производителки те са ниски и са близки до себестойността 
на електро-производството, което ограничава възможностите за генериране 
на печалба, и следователно не мотивира финансово участие на външни 
инвеститори. 

В региона до 40% от консумираната енергия е вносна, основно от съседни 
страни в региона. Основни износители са България, Румъния, Албания и 
Сърбия. Износът се основава на ежегодни търгове за определени количества 
енергия, на които до скоро основни претенденти бяха националните електро 
компании. Дългосрочния договор на България с Турция е изключение от 
практиката в региона, както по обеми така и по цени. Поради процесите на 
децентрализация в последните две години в посочените търгове започва 
участието на други дружества, освен националните електро компании, както 
и сформиране на консорциуми с типични търговци на електрическа енергия, 
като RWE, EON, ATEL, EFT и други. 

Цените на тези търгове силно се влияят от състоянието на електро-
производителите, както и от състоянието на промишлеността в региона. 
Нивото на търсена на електрическа енергия в региона е по скоро случайна 
величина, която зависи от фактори като дъждовност, цени на нефи и газ, 
както и от поява или загуба на големи промишлени консуматори. При такава 
структура на пазара печеливша е системата, която има голяма �еластичност�, 
т.е. може да поддържа резерв и която може да предоставя услуги в кризисни 
ситуации. 

При планиране на действия по либерализация на пазара на електрическа 
енергия анализът на състоянието и практиките в региона следва да дава 
информация за формулиране на политика в две направления: 

• очаквания за интерес в приватизацията на електро-енергийни 
дружества, и 

• подходяща стратегия за запазване на пазарните позиции. 
Поради ограниченията за транзит на енергия със Западна Европа и поради 
ниските ценови равнища при крайните потребители в региона, интересът 
към приватизацията тук е слаб. Стратегията за запазване на пазарните 
позиции следва да е насочена както към запазване на местните консуматори, 
така и към привличане на чуждестранни клиенти. Така системата за пряко 
договаряне с производители следва да осигури дългосрочен пазар, а при 
участие в международните търгове, освен НЕК, следва да участват и други 
национални формирования. 

При планиране на развитието на производствените мощности в България 
следва да се осигури баланс на вложени средства и производство. 
Ангажиментите на държавата с инвестиционни проекти следва да се 
ограничи в рамките на базовата консумация. При сегашните условия поетите 
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ангажименти с проектите, които имат хоризонт 2020, АЕЦ (за 2000 MW), 
Марица изток 3 (за 800 MW) и Марица изток 1 (за 600 MW) вече покриват 
този критерий. Нови базови мощности с държавен ангажимент следва да се 
планират за периода 2012-2015 при положителен ръст на консумацията в 
България.  

Оттеглянето на държавата от прякото управление в сектора най-силно ще се 
отрази върху съществуващите под-върхови мощности. Тяхното развитието 
следва да се отчитат нуждите на вътрешния пазар, който все още се 
разглежда като сигурен пазар, но след 2005 година се очаква, част от 
промишлените консуматори ще потърсят нови доставчици, а в обществения 
сектор такова развитие също може да се очаква, но след 2007 година. Така на 
пазар за нови подвърхови мощности към 2008 година ще зависи от 
устойчивостта на бизнес развитието на централи като ТЕЦ Варна, ТЕЦ 
Бобов дол, ТЕЦ Марица 3 и ТЕЦ Русе. Самостоятелното развитие на някои 
от посочените централи като бизнес единици ще бъде подложено на силен 
пазарен натиск. Поради това по-долу е предложено участието на подвърхови 
централи в комбинация с базови централи.  

Политиката по планиране на мощностния баланс следва да отчита две 
тенденции � увеличаване на консумацията в бита и намаляване на 
консумацията в промишлеността (поради преориентиране към нови 
доставчици, въвеждане на енерго-пестящи технологии или изграждане на 
собствени източници). 

Целта на развитието в сектора следва да е изграждане на �еластична� 
електро енергетика, при която рисковете от промени в конюнктурата се 
поемат балансирано между производство и потребление. Отчитайки 
потенциалните юридически проблеми и слабия интерес за приватизация при 
планиране на развитието в сектора следва да се разгледа и преходен вариант 
на създаване на смесени дружества между производители, а също с и 
електро-разпределени предприятия, които да търгуват директно в страната и 
региона.  

 

3. Особености в развитието на ядрената енергетика 

Технологията за производство на енергия от ядрени източници е следствие от 
разработките на военни технологии. До шесдестетте години разработките на 
различни приложения на ядрените технологии, включително и за производство 
на енергия, се развиват от ядрения клуб - СССР, САЩ, Китай, Великобритания 
и Франция и  са финансирани от държавни източници. Широкото навлизане на 
ядрените технологии в гражданските програми за производство на електрическа 
енергия започва в средата на шесдеседте години. По това време се отделят 
компаниите-производителки на оборудване за ядрено-енергийния комплекс. 
Следващият етап на оттегляне на държавата от прякото участие в 
производството на енергия от ядрени източници започва в края на седемдесетте 
години, когато частни дружества започват да експлоатират ядрени централи. 
Производството и преработката на ядрено гориво и радиоактивни материали 
продължава да е предмет на държавен монопол в повечето страни. 

Постепенното отделяне на държавата от собствеността върху ядрените централи 
и производството на специално оборудване ограничава възможностите за 
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финансиране в тази област. Други два фактора, оказващи значително влияние 
върху сегашното състояние на ядрената енергетика, са енергийната криза през 
73/74 година и големите аварии през 79 и 86 години. 

Енергийната криза обосновава нуждата от по-широко навлизане на ядрената 
технология за задоволяване на енергийните нужди на човечеството. Това води 
до нови мащабни програми за реактори с малка производителност, за 
производство на технологична пара и топлоснабдяване, за обезсоляване на 
морска вода и др. Усилено се разработва направлението за реактори с бързи 
неутрони, както и други специални направления. Изграждането на прототипи 
определя разширяване на промишления комплекс, произвеждащ ядрено 
оборудване, които се превръщат в основен двигател за развитие на ядрената 
енергетика. 

Противоположната тенденция е насочена към ограничаване приложението на 
ядрените технологии, чиито двигател са обществените движения. През 
седемдесетте години тези движения имат своя източник в антивоенните 
движения, противопоставянето на опитите с ядрени оръжия и 
антиправителствени движения, които включват участието на радикални 
движения, както в Германия например. 

Значимо влияние върху развитието на ядрените технологии за граждански цели 
придобиват антиядрените движения след аварията в Три-майл айланд, САЩ.  
След аварията в Чернобил позицията срещу използването на ядрените 
технологии се засилват, като за технологиите от шестдесетте и седемдесетте 
години придобива необратим характер.  

След Три-майл айланд, общественият натиск довежда основно до повишаване 
на регулативните изисквания към ядрената безопасност и радиационна защита, 
докато след Чернобил общественият натиск води до прякото ограничаване на 
използването на ядрена енергия. 

Резултатът от горните фактори върху съвременното състояние на ядрената 
енергетика може да се определи със следните показатели: 

- обществен натиск за ограничаване производството от ядрени източници и 
реализация на програми за дълговременно съхранение на радиоактивни 
отпадъци; 

- удължаване срока на строителството на нови ядрени съоръжения; 

- увеличаване на капиталовложенията за строителство на нови съоръжения или 
поддръжката на съществуващите съоръжения. 

Оценките за вредното влияние на органично гориво върху екологичния баланс 
не водят към възраждане на интереса към ядрените технологии, основно поради 
пренасочване на държавната и обществена подкрепа към възобновляемите 
източници на енергия. 

Развитието на ядрената енергетика на съвременния етап зависи от 
инвестиционния интерес, но вече в условията на либерализиран енергиен пазар. 
За разлика от другите енергийни източници, развитието на ядрената енергетика 
зависи силно от възможността за постигане на консенсус на международно 
ниво. 
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4. Концепция за развитие на АЕЦ Козлодуй в конкурентна среда 

По долу е разгледана концепция за участието на АЕЦ в една либерализирана 
бизнес среда чрез прилагане на следните два стъпки: 

• Ограничаване ролята на Държавата в управление на пряката 
производствена и търговска дейност; 

• Организация на пул от разнородни електро-производители, включително 
и придобиване на дял в електро-разпределение.  

В рамките на първата стъпка следва да се отделят дейностите, по които 
Държавата има специални отговорности. Това включва (1) специалния режим 
при управление на свежо и отработило ядрено гориво (при присъединяване към 
ЕС този специален режим следва да удовлетворява изискванията и на Евратом); 
(2) разпределението на натрупаните фондове за извеждане от експлоатация; и 
(3) управлението на радиоактивните отпадъци натрупани по време на 
експлоатацията, за които Операторът е отговорен за осигуряване на финансови 
средства за бъдещото им управление. В допълнение следва да се отчетат 
ограниченията по заемните споразумения с международни финансови 
институции. 

Удовлетворяване на ограниченията, произтичащи от специалните ангажименти 
може да се реализира чрез концентриране на дейностите със специален режим в 
рамките на отделна компания със 100% държавно участие и делегиране на права 
и управление на собствеността в частта за електро-производство.  

В този случай блоковете на АЕЦ Козлодуй могат да бъдат предоставени за 
управление на отделно търговско дружество с договор за управление с 
дружество, което изпълнява функциите на Оператор. 

На база на обособяване на търговска дейност в АЕЦ Козлодуй може да се 
премине към изграждане на обединения с други търговски дружества � 
производители и електроразпределителни компании в единен пул. Основните 
въпроси, които следва да се оценят в рамките на бизнес планирането са: 

- подходи за набиране на инвестиции за развитие 

- поведение на пазара 

Организацията на пул цели създаване на дружество с устойчиво пазарно 
присъствие при неблагоприятни вътрешни и външни условия, като: 

• Аварийно изключване от мрежата; 

• Удължен престой за ремонт; 

• Ограничения в доставките на гориво; 

• Изменени регулативни изисквания. 
Принципът на обединение следва да минимизира потенциала за неизпълнение 
на договорите за доставки по едни и същи причини и да осигурява по-добри 
възможности за предоставяне на широк кръг услуги на пазара. Така в един пул с 
АЕЦ Козлодуй следва да участват подвърхови мощности на органично гориво, 
които осигуряват резерв до 30% от планираното производство на базовата 
мощност и до един месец престой на отделна единица. Присъединяване на ВЕЦ 
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с изравнител в този пул би позволило да се оказват допълнителни услуги в 
денонощен аспект. 

За гарантиране на дългосрочно развитие на бизнес-формированието следва да се 
разгледа развитието на пула с присъединяване на консуматори, т.е. осигуряване 
на минимален сигурен пазар. Това развитие може да се основава на участие в 
Електроразпределително дружество със значим акционерен дял или чрез 
сключване на дългосрочни договори за изкупуване със значими промишлени 
консуматори. 

Дискутираната по-горе концепция не противоречи на българското 
законодателство и позволява да се предприемат допълнителни стъпки за 
създаване на стабилно бизнес формирование в рамките на процесът на 
оттегляне на държавата от пряко управление в сектор Енергетика. При тази 
концепция към приватизация на пула следва да се премине след неговото 
функционално и правно организиране, но при по-привлекателни условия за 
външните инвеститори.  
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