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Относно: Държавна помощ SA.34385 (2013/N) — България  
 Разпределяне на безплатни квоти за емисии на парникови газове в 

съответствие с член 10в от Директива 2003/87/ЕО в замяна на 
инвестиции в инсталации за производство на електроенергия и в 
енергийна инфраструктура (Национален инвестиционен план 
съгласно член 10в от Директивата за Схемата за търговия с емисии 
(СТЕ)). 

 

Уважаеми господине,  

Комисията би желала да Ви информира, че помощта, предоставена по схемата за 
преходно безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове в рамките 
на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. 
за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките 
на ЕС и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета, изменена с Директива 
2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. (по-нататък 
наричани общо „Директива за СТЕ на ЕС“), е съвместима с вътрешния пазар в 
съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“) и по тази причина реши да не повдига 
възражения срещу мярката, за която е изпратено уведомление.  
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1. ПРОЦЕДУРА 

1. След кореспонденция, предхождаща уведомлението, на 28 октомври 2013 г. в 
съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС България изпрати електронно  
уведомление относно своята предложена мярка, заведено от Комисията на същия 
ден. 

2. ОПИСАНИЕ 

2.1. Контекст и цел 

2. Член 10в от Директивата за СТЕ позволява на държавите членки, чиито 
електрически системи отговарят на определени критерии, да разпределят 
безплатни квоти за емисии на инсталации за производство на електроенергия, 
започнали работа до 31 декември 2008 г., или на инсталации за производство на 
електроенергия, процесът на инвестиране в които на практика е започнал до 
същата дата, за преходен период от 2013 до 2019 г.  

3. Държавите членки, които използват тази възможност, трябва да отговарят на 
определени условия по отношение на модернизацията на своята енергийна 
система (включително преоборудване и подобряване на инфраструктурата, 
въвеждане на екологично чисти технологии и разнообразяване на използваните 
видове енергия и източници за доставка). По-специално, в замяна на 
предоставянето на безплатни квоти на производителите на електроенергия, тези 
държави членки трябва да представят национален инвестиционен план, в който се 
определят инвестициите, предприети от получателите на безплатните квоти или 
от други оператори, на стойност поне равна на стойността на съответните 
безплатно предоставяни квоти за емисии.  

4. На 29 септември 2011 г. България предостави на Комисията националния 
инвестиционен план (наричан по-долу „национален план“ или „НИП“), в който се 
определят допустимите инвестиции, които могат да бъдат направени за 
модернизиране на електропроизводството през преходния период на разпределяне 
на безплатни квоти.  

5. С решение от 6 юли 2012 г. Комисията реши да не повдига възражения по 
заявлението на България за преходно разпределяне на безплатни квоти на 
инсталации за производство на електроенергия през периода 2013—2019 г. 
съгласно член 10в, параграф 5 от директивата1. В решението (съображение 15) 
Комисията напомни на България, че не може да приведе в действие планираните 
мерки за помощ, докато Комисията не приеме окончателно решение, че 
съответната държавна помощ е съвместима с вътрешния пазар. 

2.2. Основни характеристики на схемата за помощ 

6. Българските органи считат, че делът на енергията от възобновяеми източници в 
производството на електроенергия следва да се увеличи допълнително на 
българския пазар. Освен това те отбелязват, че националният енергиен сектор 

                                                            
1  C (2012) 4564 final. 
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понастоящем е зависим от производството на въглища, включително лигнитни, 
което представлява около 49 % от вътрешното производство на електроенергия. 

7. Националният план на България, одобрен на 28 септември 2011 г. и който 
обхваща периода до 2020 г., е насочен към намиране на решение на тези два 
проблема чрез увеличаване на нисковъглеродното производство на енергия от 
изкопаеми горива и възобновяеми енергийни източници, като едновременно с 
това се засили конкуренцията чрез намаляване на пазарния дял на заварените 
участници на енергийния пазар и в същото време се позволи навлизането на нови 
участници, които произвеждат електроенергия предимно от възобновяеми 
източници. В плана се предвижда новите мощности да заменят сегашните 
нискоефективни мощности в сектора на производството на електроенергия, 
захранвано с изкопаеми горива (въглища).  

8. Според българските органи използването на член 10в от Директивата за СТЕ на 
ЕС, както и разпределянето на безплатни квоти, ще позволи на държавата да 
постигне тези цели и, в по-общ план, да ускори модернизацията на енергийния 
сектор. Следователно България предвижда да разпредели безплатни квоти за 
емисии на оператори, които се ангажират да предприемат инвестиции за 
модернизиране на нейната система за производство на електроенергия, при 
условие че тези инвестиции отговарят на следните критерии: 

− инвестицията намалява пряко или косвено и по икономически ефективен начин 
емисиите на парникови газове; 

− инвестицията съответства на националния план до 2020 г., одобрен от 
българското правителство на 28 септември 2011 г.; 

− инвестицията е в съответствие с приложимото законодателство на ЕС. 
Инвестицията не трябва да засилва господстващото положение на оператора на 
пазара, нито да предизвиква необосновано нарушаване на конкуренцията; 

− инвестицията е в допълнение към инвестициите, които България трябва да 
направи, за да постигне други цели или за да изпълни правни изисквания, 
произтичащи от законодателството на ЕС. Инвестицията не трябва да увеличава 
общия капацитет за производство на електроенергия в България през периода 
2013—2020 г.; 

− инвестицията трябва да разнообразява източниците на енергия и доставка за 
производство на електроенергия и да намалява емисиите на парникови газове от 
енергопроизводството; 

− инвестицията трябва да остане икономически устойчива и след 2019 г.; както и 

− пазарната стойност на безплатните квоти за емисии, за които е подадено 
заявление, е равна или по-ниска от размера на инвестицията, която трябва да се 
направи според заявлението. 

9. Проектите бяха избрани въз основа на открита покана за представяне на проекти 
до всички оператори, отговарящи на условията по член 10в, параграф 5 от 
Директива 2003/87/ЕО. Във връзка с това българските органи потвърдиха, че 
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всички инвестиции, които са били предложени от операторите и които са 
отговаряли на изискванията на Решението на Комисията от 29 март 2011 г. 
относно насоките за методологията за преходно разпределение на безплатни 
квоти за емисии на инсталации във връзка с производството на електроенергия в 
съответствие с член 10в, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО и на Съобщението 
на Комисията „ Указателен документ относно възможността за прилагане на член 
10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/С 99/03), са включени в НИП, като по този 
начин се осигурява прозрачна и недискриминационна процедура. Наред с друго 
НИП включва централи за биомаса, инвестиции за модернизиране на 
производството на електроенергия на базата на въглища, включително лигнитни 
въглища, инвестиции в модернизирането на локалната топлофикационна 
инфраструктура и агрегатите за комбинирано производство на енергия, 
инвестиции за реконструкция, модернизация и развитие на преноса на 
електричество и газ и на разпределителните мрежи. 

10. Българските органи потвърдиха, че за мониторинга и прилагането на планираните 
инвестиции съгласно НИП в националното законодателство2 е създаден 
механизъм под формата на наредба за транспониране на разпоредбите на 
Директива 2003/87/ЕО и Директива 2009/29/ЕО. Въз основа на този законодателен 
инструмент и в съответствие с член 10в, параграф 1 от Директивата за СТЕ на ЕС 
бенефициерите, които не докажат действителното извършване на инвестицията, 
няма да получат квотите, а тези, които направят инвестиция на стойност, по-ниска 
от пазарната стойност на квотите, няма да получат квотите или поне не целия им 
размер. Квотите, които няма да бъдат предоставени на бенефициерите, ще бъдат 
разпределени чрез търг в съответствие с член 10, параграфи 1 и 4 от Директивата 
за СТЕ на ЕС.  

11. Българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще изисква 
от бенефициерите на безплатни квоти за емисии да докладват ежегодно и на всяко 
тримесечие относно извършването на своите инвестиции, посочени в НИП. Освен 
това Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще извършва 
периодични проверки на място на инвестицията най-малко веднъж на три месеца. 
Всяка година България ще изпраща на Комисията национален доклад, като 
осигуряват публичност на тези доклади на интернет сайта на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. 

                                                            
2  Законодателните актове са на разположение на следните интернет адреси: Закон за енергетиката 

(посл. доп., ДВ, бр. 54/17.7.2012 г., в сила от 17.7.2012 г.) — 
http://www.mi.government.bg/bg/pages/about-us-1.html Закон за устройство на територията (посл. 
доп., ДВ, бр. 99/14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) — 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5&id=32. Закон за обществените 
поръчки (посл. изм., ДВ, бр. 82/26.12.2012 г., в сила от 30.10.2012 г.) — 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_26_10_2012.pdf. Проект на 
Наредба за организацията и контрола на изпълнението, механизма на изпълнение и начина на 
изплащане на средствата за прилагане на Националния план за инвестиции на Република 
България за периода 2013—2020 г. — одобрен от ГД „Действия по климата“ с Решение на ЕК 
С(2012) 4560 от 6.7.2012 г., относно прилагането от Република България на член 10в, параграф 5 
от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — http://www.mi.government.bg  

http://www.mi.government.bg/bg/pages/about-us-1.html
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5&id=32
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_26_10_2012.pdf
http://www.mi.government.bg/
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2.3. Обхват на уведомлението, правно основание, предоставящ орган 

12. Мярката, която е предмет на уведомлението, се отнася до финансирането на 
инвестиции в модернизацията на електрогенериращи инсталации чрез 
разпределяне на безплатни квоти за емисии на парникови газове за 
електрогенериращи инсталации с цел да се намалят емисиите на парникови газове 
и да се модернизира системата за производство на електроенергия на България.  

13. Националното правно основание е Решение № 36 на Министерския съвет от 28 
септември 2011 г., с което се приема националният инвестиционен план на 
България. В допълнение и както е описано в съображение 10 по-горе, 
разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО и Директива 2009/29/ЕО бяха 
транспонирани в българското законодателство под формата на Закон за изменение 
и допълнение на Закона за енергетиката и наредба съгласно Закона за 
енергетиката. Този закон и наредбата бяха представени на Комисията в хода на 
процедурата. 

14. Предоставящият орган, както и институцията, която отговаря за мониторинга и 
прилагането на мярката, е Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма.  

2.4. Бенефициер, форма на помощта, интензитет на помощта 

15. Държавната помощ е под формата на разпределяне на безплатни квоти за емисии 
по смисъла на член 10в от Директивата за СТЕ на ЕС. 

16. След като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изпрати 
покана за представяне на заявления, потенциалните бенефициери на държавната 
помощ под формата на безплатни квоти бяха избрани  въз основа на два критерия: 
първо, те трябваше да притежават генератор на електроенергия, който произвежда 
само електроенергия, или когенератор, който произвежда електроенергия в 
ефикасен режим на когенериране; и второ, тази инсталация трябваше да бъде 
включена в СТЕ на ЕС и да е била пусната в експлоатация до 31 декември 2008 г. 
или инвестицията, свързана с инсталацията, трябваше да е била физически 
започната до тази дата. 

17. Съответстващата стойност на безплатните квоти ще се използва за инвестиции за 
модернизиране на инфраструктурата и за екологични технологии и за 
разнообразяване на използваните видове енергия и източници за доставка. 
Инвестициите в националния план могат да бъдат предприети от операторите, 
получаващи безплатни квоти, или от други дружества в сектора на 
производството на електроенергия. Това означава, че инсталациите, които не 
използват или използват частично безплатните квоти, основани на член 10в от 
Директивата за СТЕ на ЕС, за инвестициите, включени в националния план, 
следва да прехвърлят стойността на неизползваните квоти в специален фонд 
(фонд на Националния инвестиционен план (ФНИП)), от който ще бъдат 
финансирани инвестициите в националния план. Българският национален план 
включва 401 допустими инвестиции3.  

                                                            
3  Националният инвестиционен план на България за периода 2013—2020 г. е публикуван на 

официалния сайт на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на следния линк: 
http://www.mi.government.bg  

http://www.mi.government.bg/
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18. Българските органи потвърдиха, че инвестициите, предложени в националния 
план, допълват инвестициите, които България трябва да предприеме, за да се 
съобрази с други цели или правни изисквания, произтичащи от законодателството 
на ЕС. Националният план също така не засяга инвестициите, необходими във 
връзка с нарастващото електропроизводство и електропотребление.  

19. Стойността на безплатните квоти се определя посредством пазарната цена на 
емисиите на  CO2 въз основа на специфична методология, одобрена от Комисията 
в решението ѝ от 6 юли 2012 г. (вж. съображения 5 по-горе и 21 по-долу).  

20. При въвеждането им през 2013 г. общите безплатни квоти няма да превишават 
70 % от проверените емисии на парникови газове през периода 2005—2007 г. от 
електроинсталации за количеството, съответстващо на брутното крайно 
национално потребление на България. След това се планира всяка година общият 
размер на преходните безплатни квоти да намалява линейно, като безплатните 
квоти ще се прекратят напълно през 2020 г. Количеството на преходните 
безплатни квоти за емисии ще бъде приспаднато от количеството квоти, които 
България ще разпредели чрез търг. 

21. Съгласно уведомлението, изпратено от българските органи, общата пазарна 
стойност на разпределените безплатни квоти за емисии се очаква да бъде около 
945 млн. EUR за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2019 г. Тази стойност 
съответства на приблизително 54 млн. тона CO2. Пазарната стойност се определя 
веднъж годишно до 1 юли и ще се основава на средното аритметично от цените по 
сделките, регистрирани на първия ден за търгуване от всеки месец през периода 
от юли на предходната година до юни на текущата година за фючърсните 
договори за квоти с дата на доставка в последния ден за търгуване през юни на 
текущата година. Тази референтна стойност ще се оповести заедно с информация 
за начина, по който е получена. Освен това референтната стойност ще се определя 
само веднъж за всяка година. Ако пазарната цена, определена с тази методология, 
се различава с повече от 10 % от съответната цена в приложение VI към 
съобщението на Комисията „Указателен документ относно възможността за 
прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“4 (наричано по-нататък 
„съобщението“), тази изчислена цена ще бъде използвана.  

3. ОЦЕНКА  

3.1. Държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС 

22. Държавната помощ е определена в член 107, параграф 1 от ДФЕС като всяка 
помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под 
каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията 
чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или 
производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите 
членки. 

23. Както се посочва в Насоките относно определени мерки за държавна помощ в 
контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ (наричани по-
долу „насоки за СТЕ“)5, и по-специално точка 3, разпределянето на 

                                                            
4 ОВ С 99, 31.3.2011 г., стр. 3. 
5  OВ C 158/4, 5.6.2012 г. 
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незадължителни преходни безплатни квоти в сектора на електроенергията в 
контекста на прилагането на Директивата за СТЕ от отговарящите на условията 
държави членки може да включва държавна помощ по смисъла на член 107, 
параграф 1 от ДФЕС и в съответствие с член 108 от ДФЕС трябва да бъде 
съобщено на Комисията и не може да бъде приведено в действие, докато не бъде 
одобрено от нея. 

24. В разглеждания случай мярката може да бъде приписана на България, тъй като е 
резултат от нормативни актове на правителството, използващи дерогацията, която 
е позволена, но не и задължителна, по силата на член 10в от Директивата за СТЕ 
на ЕС6. Предоставянето на безплатни квоти на планираните бенефициери 
намалява държавните ресурси, от които България щеше да се възползва, ако 
квотите бяха разпределени чрез търг. Междувременно бенефициерите на 
безплатни квоти са освободени от разходите за закупуване на необходимите 
квоти, получавайки по този начин икономическо предимство.  

25. Освен това предимството е избирателно, тъй като само ограничен брой 
бенефициери (които се задължават да извършат инвестиции за модернизация), 
отговарящи на условията, определени в проекта на решение на правителството и 
подбрани от правителството, имат право на това, за разлика от другите 
предприятия, осъществяващи дейност в сектора на електроенергията или в други 
икономически сектори, обхванати от СТЕ на ЕС. Тъй като бенефициерите 
осъществяват дейност в областта на доставката на електроенергия, за която 
пазарът е отворен за конкуренция в България и включва търговски потоци между 
България и други държави членки, мярката нарушава или застрашава да наруши 
конкуренцията и може да засегне търговията между държавите членки. 

26. Следователно Комисията заключава, че мярката, предмет на уведомлението, 
представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. 

3.2. Правомерност на помощта  

27. Българските органи потвърдиха пред Комисията, че помощта по тази схема ще 
бъде отпусната само след одобрението ѝ от Комисията. Като уведомяват за 
мярката преди нейното въвеждане, българските органи са изпълнили 
задължението си съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС. 

3.3. Съвместимост на помощта 

28. Комисията оцени съвместимостта на мярката, за която е изпратено уведомление, в 
съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС и с оглед на насоките за 
СТЕ. 

3.3.1.  Стимулиращ ефект, допустими разходи и интензитет на помощта 

29. Според заявлението на България по член 10в, параграф 5 всички включени в 
националния план инвестиции са били предприети след 25 юни 2009 г. Поради 
това изискването държавната помощ да има стимулиращ ефект е изпълнено. 

                                                            
6  Вж. също съдебните решения по дело Stardust Marine (T-360/04), Sandra Puffer  (C-460/07) и 

Deutsche Bahn (T-351/02). 
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30. Българският национален план включва допустимите инвестиции, разходите за 
които са ограничени до общите инвестиционни разходи (материални и 
нематериални активи), независимо от оперативните разходи и ползи от 
съответната инсталация. Според уведомлението на България пазарната стойност 
на безплатните квоти7 не надвишава общите инвестиционни разходи. Механизмът 
за мониторинг и изпълнение, предложен от България, гарантира, че квотите, 
разпределени по член 10в, са ясно компенсирани с инвестиции за 
модернизирането на сектора за производство на електроенергия. Вследствие на 
това помощта не превишава 100 % от допустимите разходи.  

31. Следователно условията по отношение на стимулиращия ефект, допустимите 
разходи и интензитета на помощта, определени в точки 40, 41 и 42 от насоките за 
СТЕ, са изпълнени. 

3.3.2.  Оценка на критериите по точка 40, букви а)—г) от насоките за СТЕ 
относно методологията, общия интерес, вида инвестиции и общата 
стойност на разпределените квоти 

32. Съгласно точка 40 от насоките за СТЕ държавната помощ, съдържаща се в 
незадължителни и преходни безплатни квоти за модернизиране на производството 
на електроенергия, и инвестициите, включени в националните планове в 
съответствие с член 10в от Директивата за СТЕ, ще бъде считана за съвместима с 
вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, при 
условие че са изпълнени следните пет условия: а) преходните безплатни квоти се 
отпускат в съответствие с методологията, посочена в работния документ на 
службите на Комисията от 26.5.2010 г.;8 б) националният план е насочен към цел в 
името на общия интерес; в) националният план включва инвестиции за 
преоборудване на инфраструктурата, за чисти технологии и за разнообразяване на 
използваните видове енергия и източници за снабдяване; г) пазарната стойност на 
безплатните квоти не надвишава общите разходи за направените инвестиции; и д) 
помощта няма неблагоприятно въздействие върху търговските условия в степен, в 
която се нарушава общият интерес.  

33. В останалата част от настоящия раздел Комисията ще разгледа въпроса дали тези 
критерии могат да се считат за изпълнени.  

34. Заявлението на България съгласно член 10в, параграф 5 от директивата беше 
нотифицирано на Комисията с писмо от 29 септември 2011 г. В отговор на 
въпроси на Комисията България предостави допълнителна информация с цел да 
допълни плана, предмет на уведомлението, с писма от 16 януари 2012 г. и 20 юни 
2012 г. В решението си от 6 юли 2012 г. Комисията оцени методологията, 
наличието на общ интерес, вида на инвестициите, за които е поет ангажимент, и 
общата стойност на разпределените квоти (вж. съображение 5 по-горе). В това 
решение Комисията констатира следното: 

                                                            
7  Изчислено в съответствие със Съобщението на Комисията от 29 март 2011 г. относно насоки за 

методологията за преходно разпределение на безплатни квоти за емисии на инсталации във 
връзка с производството на електроенергия в съответствие с член 10в, параграф 3 от Директива 
2003/84/ЕО, С (2011) 1983 окончателен, 29.3.2011 г. 

8  ОВ С 99, 31.3.2011 г., стр. 3. 
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− Българското заявление, включително общото максимално количество от 
54 151 054 квоти, предложено за разпределяне на инсталации съгласно член 10в 
през периода 2013—2019 г., беше оценено според критериите, определени в 
член 10в от директивата, като бяха взети предвид съобщението и Решението на 
Комисията от 29 март 2011 г. за насоки относно методологията за преходно 
разпределение на безплатни квоти за емисии на инсталации във връзка с 
производството на електроенергия в съответствие с член 10в, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО9 (наричано по-нататък „решението“). 

− В съответствие с член 10в, параграф 1, буква в) през 2006 г. повече от 30 % от 
електроенергията в България е произведена от един вид изкопаеми горива и БВП 
на глава от населението по пазарни цени не е надхвърлил 50 % от средния БВП 
на глава от населението по пазарни цени на Съюза. Поради това България може 
да използва възможността, предвидена в член 10в от директивата. 

− Заедно със заявлението си българските органи представиха списък на 
инсталациите, отговарящи на условията преходно да получават безплатни квоти. 
Разпределянето на квоти на инсталациите в списъка ще се извърши в 
съответствие с изискванията на член 10в, параграф 3 от директивата и член 1 от 
решението. 

− Като част от националния си план България предложи инвестиции за 
преоборудване и подобряване на инфраструктурата, за чисти технологии и за 
разнообразяване на използваните видове енергия и източници за доставка. 
Предложените инвестиции са предприети от 25 юни 2009 г. или ще бъдат 
предприети в бъдеще. Те отговарят на изискванията на член 10в, параграф 1 и, 
доколкото е възможно, на принципите, определени в точка 23 от съобщението. 
Поради това те са допустими за финансиране от стойността на квотите, 
разпределяни съгласно член 10в.  

− Комисията разгледа също така разпоредбите по отношение на мониторинга и 
изпълнението във връзка с предвидените инвестиции. По-специално България 
предлага да издава квотите на оператора едва когато последният е демонстрирал 
в степен, удовлетворяваща компетентния орган, че инвестицията наистина е 
била извършена. В случай на забавяне на инвестицията до една година, квотите 
ще бъдат издадени при представяне на доказателство, че инвестицията е била 
извършена в съответната времева рамка. Квотите, които няма да бъдат издадени 
на оператора, ще бъдат разпределени чрез търг в съответствие с член 10, 
параграфи 1 и 4 от директивата.  

− Оператор, който няма инвестиция, включена в националния план (НИП), може 
независимо от това да получи квоти, при условие че внесе във фонда на 
Националния инвестиционен план сума, равна на пазарната стойност на квотите. 
Ресурсите на ФНИП тогава могат да се използват за финансиране на други 
инвестиции, включени в националния план, включително такива на мрежови 
оператори. 

− За да покаже, че стойността на безплатните квоти за емисии, предоставени 
съгласно член 10в, отговаря на сумата, прехвърлена във фонда с цел 
финансиране на инвестициите, посочени в националния план, в заявлението си 
България е използвала стойностите, определени в приложение VI към 

                                                            
9 C(2011) 1983 окончателен. 
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съобщението. Въпреки това България счита, че в случай че пазарната стойност 
на квотите, залегнала в приложение VІ към съобщението, се различава 
значително от преобладаващата им пазарна стойност, следва да се използва 
друга пазарна стойност за определянето на сумата, която един оператор трябва 
да прехвърли във фонда, за да получи еквивалентен размер квоти.  Поради това, 
когато пазарната стойност, залегнала в приложение VI към съобщението, се 
отклонява с повече от 10 % от референтна пазарна стойност, България предлага 
вместо нея да се използва референтната пазарна стойност. Референтната пазарна 
стойност се определя веднъж годишно до 1 юли и ще се основава на средното 
аритметично от цените по сделките, регистрирани на първия ден за търгуване от 
всеки месец през периода от юли на предходната година до юни на текущата 
година за фючърсните договори за квоти с дата на доставка последния ден за 
търгуване през юни на текущата година. Тази референтна стойност ще се 
оповести заедно с информация за начина, по който е получена. Освен това 
референтната стойност ще се определя само веднъж за всяка година. 

− Механизмът, предложен от България, позволява внимателен мониторинг и 
ефективно изпълнение на националния план и гарантира, че квотите, 
разпределени по член 10в, ясно са компенсирани с инвестиции в 
модернизирането на сектора за производство на електроенергия. По-специално, 
Комисията отбелязва, че методологията, използвана за определяне на 
алтернативната пазарна стойност, се базира на обективни, недискриминационни 
и прозрачни критерии и ще бъде запазена през целия период 2013—2020 г. 
Инвестициите са обект на контрол от страна на компетентния орган и е 
предвидено съответното докладване на Комисията съгласно член 10в, 
параграфи 1 и 4. Поради това Комисията счита този механизъм за достатъчен за 
осигуряване на правилното изпълнение на инвестициите, включени в 
националния план. 

− В решението от 6 юли 2012 г. Комисията също счете, че разпределянето на 
безплатни квоти, предложено от България в нейното заявление, не води до 
неоправдано нарушаване на конкуренцията по смисъла на член 10в, параграф 5, 
буква д) от директивата, тъй като то е в съответствие по-специално с точки 11 и 
44 от съобщението. Въпреки това схемата, изложена в заявлението, трябва да се 
изпълнява в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, както и с други съответни 
разпоредби на правото на Съюза, включително Директива 2001/42/ЕО. България 
може, в съответствие с член 10в, параграф 2 от директивата, да намали общия 
размер на преходно разпределяните безплатни квоти, предвидени в заявлението, 
или да реши да разпредели преходно безплатни квоти съгласно член 10в от 
директивата през период, по-кратък от периода 2013—2019 г., при условие че 
това не води до несъответствие с директивата или с друг правен инструмент на 
Съюза. Решението също така не засяга мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие с правото на ЕС, свързани с националната енергийна 
политика, както и с правото на държавите членки да определят условията за 
експлоатация на своите енергийни ресурси, избора си между различни 
енергийни източници и общата структура на своите енергийни доставки.  

35. Поради гореспоменатите причини Комисията заключи в своето решение от 6 юли 
2012 г., че критериите, изброени в точки i)—iv) от член 10в, параграф 5 от 
Директивата за СТЕ, са изпълнени.  
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36. Съответно в светлината на горепосоченото и поради причините, обяснени в 
решението ѝ от 6 юли 2012 г., Комисията счита, че методологията, използвана за 
изчисляване на стойността на преходните безплатни квоти за емисии, общият 
интерес, който се преследва чрез тяхното разпределяне, видът на инвестициите, 
включени в проектите, и общата стойност на безплатните квоти за емисии са в 
съответствие с изискванията, посочени в Директивата за СТЕ, за да се оправдае 
използването на държавна помощ. Следователно условията, определени в точка 
40, букви а) — г) на насоките за СТЕ, са спазени. 

3.3.3.  Потенциално нарушаване на конкуренцията и търговията 

37. В съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС и съгласно точка 40, 
буква д) от насоките за СТЕ Комисията трябва да прецени дали мярката, за която 
е изпратено уведомление, не засяга по неблагоприятен начин условията на 
търговия до степен, която противоречи на общия интерес, по-специално в 
случаите, когато помощта е концентрирана върху ограничен брой бенефициери, 
или ако е вероятно помощта да засили пазарната позиция на бенефициерите.  

38. Комисията отбелязва, че по принцип механизмът за разпределяне на квоти за 
емисии благоприятства съществуващите предприятия, които произвеждат 
електроенергия от изкопаеми горива. Съответно тези предприятия, които вече 
имат значително пазарно присъствие чрез производството от изкопаеми горива, 
вероятно ще получат по-голям брой квоти. Следователно за нарушаващия 
характер на разпределението трябва да се вземат предвид по-специално вече 
съществуващата пазарна структура и степента, в която НИП, чрез инвестициите, 
станали възможни благодарение на разпределението на квоти, променя тази 
структура, по възможност в посока създаване на по-конкурентна среда.  

39. Въпреки това в конкретния случай откритата и недискриминационна процедура за 
подбор на бенефициери10 намалява евентуалния нарушаващ характер на схемата. 
В това отношение всички допустими оператори, с изключение на един по негово 
съгласие, бяха включени в националния план за разпределение на безплатни 
квоти по член 10в от Директивата за СТЕ на ЕС. Освен това българските органи 
потвърдиха, че всички допустими инвестиции, които са предложени от 
операторите, са включени в НИП.  

40. По-специално НИП включва няколко действия, които ще доведат до създаването 
на по-конкурентна среда през неговия срок на действие, като се гарантира, че 
помощта няма да засили пазарната позиция на бенефициерите и да доведе до 
краен резултат, при който завареният оператор, групата БЕХ, вероятно ще има по-
малка пазарна мощ отколкото в момента. Това ще бъде разгледано по-подробно 
по-долу.  

41. Българските органи заявиха, че производителят на ядрена енергия АЕЦ 
„Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, работеща с въглища, и „НЕК“ ЕАД, 
който е собственик на електропреносната мрежа и оператор на водноелектрически 
централи (ВЕЦ) и помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), 
принадлежат на групата БЕХ. Освен това групата БЕХ включва „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, който е оператор на газопреносната мрежа и съоръженията на съхранение 
на газ (вж. точка 17 по-долу). Следните таблици обобщават пазарните дялове на 

                                                            
10  Вж. съображения 8 и 9. 
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основните производители на електроенергия (с пазарен дял над 5 %) на ниво 
група в България през 2011 г. и техните прогнози за 2020 г.: 

Таблица 1: Нетно производство на електроенергия и инсталирани мощности, свързани 
към електропреносната мрежа за 2011 г., на операторите с пазарни дялове над 5 %11. 

Оператор/ниво група 
Инсталирани 

мощности (MW) за 
2011 г. 

Дял от 
общите 

инсталирани 
мощности в 
страната,  

% 

Нетно 
производство 

на 
електроенергия 

за 2011 г.,  
(MWh) 

Дял от общото 
нетно 

производство 
на 

електроенергия 
в страната, % 

Група БЕХ ЕАД 6,31612 54,90 % 26 454 239 59,62 % 

ТЕЦ „Марица Изток 1“ 630 5,48 % 2 223 113 5,01 % 

ТЕЦ „Марица Изток 3“ 908 7,89 % 5 073 314 11,44 % 

ТЕЦ „Варна“ 1 260 10,95 % 2 800 547 6,31 % 

TЕЦ „Бобовдол“ 570 4,95 % 2 299 927 5,18 % 

Общо оператори < 5 % 1 821 15,83 % 5 520 448 12,44 % 

ОБЩО за страната 11 505 100 % 44 371 588 100 % 

Таблица 2: Нетно производство на електроенергия и инсталирани мощности, свързани 
към електропреносната мрежа — прогноза за 2020 г. за операторите с пазарни дялове 
над 5 % след изпълнението на НИП 

Оператор/ниво група 
Инсталирани 
мощности 

(MW) 

Дял от общите 
инсталирани 
мощности в 
страната, % 

Нетно 
производство 

на 
електроенергия 

за 2020 г., 
(MWh) 

Дял от общото 
нетно 

производство на 
електроенергия в 

страната, % 

Група БЕХ ЕАД 6,52413 47,92 % 23 300 478 52,83 % 

ТЕЦ „Марица Изток 1“ 690 5,07 % 4 303 025 9,76 % 

ТЕЦ „Марица Изток 3“ 908 6,67 % 3 835 390 7,68 % 

Общо оператори < 5 % 5 492 40,34 % 13 117 010 29,73 % 

ОБЩО за страната 13 614 100 % 44,105,90314 100 % 

                                                            
11  Изчислено въз основа на данните, предоставени от българските органи в съответните 

допълнения 
12  Цифрите включват производствения капацитет от ПАВЕЦ на БЕХ. 
13  Цифрите включват производствения капацитет от ПАВЕЦ на БЕХ. 
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42. Таблиците по-горе показват, че групата БЕХ заема важна позиция на българския 
пазар на електроенергия както по отношение на инсталираните мощности, така и 
от гледна точка на нейното нетно производство на електроенергия. Действително 
пазарният дял през 2011 г. на групата БЕХ по отношение на инсталираните 
мощности е около 54,9 %, а по отношение на нетното производство на 
електроенергия е 59,6 %. 

43. Българските органи предоставиха информация, която показва, че пазарният дял на 
групата БЕХ се очаква да намалее през 2020 г. по отношение на инсталираните 
мощности на 47,9 % (54,9 % през 2011 г.) и по отношение на нетното 
производство на електроенергия на 52,8 % (от 59,6 % през 2011 г.), главно в 
резултат на увеличение на електроенергията, произведена от възобновяеми 
източници и от малките доставчици на електроенергия.  

44. НИП не предвижда значително увеличаване на мощностите на основните 
участници на пазара (> 5 %) по отношение на производството на електроенергия.  

45. Според българските органи пазарните дялове от 2011 г. до 2020 г. се променят 
само поради изпълнението на други инвестиции за възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) в резултат на преференциалните мерки за изпълнението на 
проекти за ВЕИ и изискването за задължително плащане на електроенергията, 
произведена от ВЕИ.  

46. Българските органи предвиждат, че пазарните дялове на ВЕИ през 2020 г. ще се 
променят по следния начин в сравнение с регистрираните пазарни дялове на ВЕИ 
през 2011 г. по отношение на нетното производство на електроенергия: 

 2011 г. 2020 г. 

Общо за страната 5,59 % 16,44 % 

За групата БЕХ ЕАД 3,69 %; 4,01 % 

За групата на операторите с пазарни дялове < 5 % 1,67 % 12,21 % 

47. Българските органи предоставиха информация, показваща източника на енергия и 
общия капацитет на БЕХ през 2011 г. и прогнозата за 2020 г. Информацията в 
таблицата по-долу включва също така планираните инвестиции, които са извън 
обхвата на НИП.  

                                                                                                                                                                                          
14  Българските органи предвиждат, че нетното производство на електроенергия през 2020 г. ще 

бъде по-малко в сравнение с 2011 г. Те изчисляват намаляване на потреблението на 
електроенергия, дължащо се на инвестициите, насочени към увеличаване на енергийната 
ефективност в домакинствата, обществените и промишлените сектори в резултат на 
променящите се задължения от прилагането на Директива 2012/27/ЕО, както и на намаляването 
на населението на страната. 
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Таблица 3: Разбивка на мощностите по източници на енергия на БЕХ за 2011 г. и 
прогнози за 2020 г. 

 2011 г. 2020 г. 

Вид енергиен ресурс 
Инсталирани 
мощности, MW

% на източник 
за 

производство 

Инсталирани 
мощности, MW 

% на източник 
за 

производство 

Ядрени (АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД) 2 000 31,7 % 2 000 30,7 % 

Въглища („Марица Изток 2“ 
ЕАД) 

1 600 25,3 % 1 642 25,2 % 

ВЕЦ 1 317 20,9 % 1 483 22,7 % 

ПАВЕЦ 1 399 22,1 % 1 399 21,4 % 

ОБЩО БЕХ 6 316 100 % 6 524 100 % 

48. Българските органи потвърдиха, че увеличението на капацитета (42 MW) 
инсталацията на „Марица Изток 2“ е свързано с инвестиции за модернизация и 
реконструкция, включени в НИП, на съществуващи звена на „Марица Изток 2“.   

49. Съгласно Директива 2009/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, ако нови 
мощности за производство на електроенергия се финансират от безплатни квоти 
за емисии съгласно член 10в, производствени мощности с размер, равен на 
старите производствени мощности или по-висок от него, трябва да бъдат изведени 
от експлоатация на национално равнище. Българските органи потвърдиха 
извеждането от експлоатация на достатъчно стари мощности в резултат на 
изпълнението на националния план, което гарантира, че са изпълнени условията 
за финансиране на нови мощности чрез  безплатни квоти, разпределени съгласно 
член 10в от Директивата за СТЕ на ЕС. Всъщност според НИП изведените от 
експлоатация мощности ще бъдат със 174,6 MW повече от заменените мощности 
поради предвидените инвестиции в националния план.   

50. Комисията отбелязва, че увеличението от 42 MW (точка 14) на капацитета на 
групата БЕХ в резултат на реализацията на инвестициите, включени в НИП, води 
до леко увеличение от 0,7 % на общия капацитет на групата БЕХ през 2011 г. и е 
подкрепено с извеждането от експлоатация на по-голям размер мощности за 
производство на електроенергия от въглища. По отношение на увеличението от 
166 MW между 2011 г. и 2020 г. на инсталираните мощности на групата БЕХ, 
свързано с инсталации за ПАВЕЦ и ВЕЦ (както е посочено в таблица 3), 
българските органи обясниха, че това е свързано с намерението на „НЕК“ ЕАД да 
изгради 3 допълнителни ВЕЦ. Общият добавен капацитет на тези инвестиции се 
изчислява на 166 MW. Българските органи потвърдиха, че тези 3 инвестиционни 
проекта не са включени в НИП и че те ще бъдат осъществени със собствени 
финансови средства на „НЕК“ ЕАД или чрез банкови заеми. 
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51. Според НИП групата БЕХ получава безплатни квоти поради своята 
електроцентрала, захранвана с въглища (т.е. „Марица Изток 2“). Комисията 
отбелязва, че само 25 % от производствените мощности на групата БЕХ (както е 
показано в таблица 3 по-горе) произтичат от тази електроцентрала, захранвана с 
въглища, което позволява на групата БЕХ само ограничени безплатни квоти. 
Следователно НИП може да има само частично влияние върху пазарната позиция 
на заварения участник, който ще продължи да заема важна позиция на пазара 
независимо от изпълнението на НИП.  

52. Българските органи посочиха, че на електроцентралата на  БЕХ, захранвана с 
въглища, („Марица Изток 2“) се падат 13,91 % от инсталираните мощности и 
24,46 % от производството на електроенергия през 2011 г. от общото национално 
производство. Комисията отбелязва, че според прогнозите на българските органи 
тези пазарни дялове се очаква да намалеят на 12,06 % и на 13,96 % след 
изпълнението на НИП през 2020 г. Комисията отбелязва, че въз основа на общите 
инвестиции, включени за всеки оператор в НИП, БЕХ ще използва само част (т.е. 
35 %) от разпределените безплатни квоти за инвестиции в инсталацията, 
захранвана с въглища, на „Марица Изток 2“, докато останалата част от квотите ще 
бъдат използвани за финансиране на инвестициите в подобряване на 
ефикасността на ВЕЦ и ПАВЕЦ, както е обяснено по-долу. 

53. Комисията отбелязва, че НИП включва инвестиции за оператори като например 
„Булгартрансгаз“, ЧЕЗ, ЕВН и „НЕК“ ЕАД, които са извършили преносни и/или 
разпределителни дейности за газ и електроенергия или са притежавали 
съответните активи в момента на изготвяне на националния план. Тези 
инвестиции са допустими съгласно изискванията на член 10в от Директива 
2009/29/ЕО15 като инвестиции за подобряване на инфраструктурата и за 
екологично чисти технологии като част от националната енергийна 
инфраструктура и ще бъдат финансирани от плащанията на производителите на 
електроенергия в националния инвестиционен фонд за инвестиции, които не са 
били извършени или които превишават разпределените безплатни квоти на 
съответните инсталации. 

54. Комисията отбелязва, че „Булгартрансгаз“ и „НЕК“ ЕАД са предприятия, 
свързани с БЕХ. 

55. По отношение на инвестициите на „НЕК“ ЕАД българските органи заявиха, че в 
резултат на измененията в Закона за енергетиката, обнародвани през юли 2012 г., 
които транспонират изискванията на третия пакет за либерализация в областта на 
енергетиката, операторът за пренос на енергия ще бъде отделен от „НЕК“ ЕАД 
заедно с мрежа за пренос на електроенергия съгласно изискванията на модела за 
независим оператор за пренос. Следователно първоначално включените проекти 
на „НЕК“ ЕАД, свързани с мрежата за пренос на електроенергия, ще бъдат 
изпълнявани от оператора за пренос на енергия, докато „НЕК“ ЕАД ще има право 
само за дейностите за производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, 
доставка и търговия с електроенергия, които се извършват въз основа на 
съответните лицензи, издадени от държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). 

                                                            
15   По отношение на изискванията на член 43 от директивата, както и на приложение IV към 

съобщение на Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в 
от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/С 99/03). 
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56. В действителност българските органи потвърдиха, че след преструктурирането на 
„НЕК“ ЕАД операторът за пренос на електроенергия ще бъде отделен като 
независимо търговско дружество и ще изпълнява функциите на независим 
преносен оператор. В това отношение всички права и задължения, свързани с 
мрежата за пренос на електроенергия, ще бъдат прехвърлени от „НЕК“ ЕАД на 
оператора за пренос на електроенергия, като например собствеността на активите, 
заемите и задълженията. Операторът за пренос на електроенергия ще бъде 
бенефициер и изпълнител на инвестициите, включени в НИП и свързани с 
националната мрежа за пренос на електроенергия. По-специално, що се отнася до 
инвестициите, свързани с преносната мрежа, те ще бъдат прехвърлени от „НЕК“ 
ЕАД на оператора за пренос на енергия, който ще бъде отделен от „НЕК“ ЕАД 
заедно с всички права и задължения, свързани с мрежата за пренос на 
електроенергия. 

57. По отношение на инвестиционните проекти на „НЕК“ ЕАД, които са включени в 
НИП и остават в сферата на компетентност на „НЕК“ ЕАД след изпълнението на 
изискванията на третия пакет за либерализация в областта на енергетиката, тези 
проекти са свързани с производството на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. 
Българските органи потвърдиха, че тези инвестиции не водят до увеличаване на 
производствените мощности на електроцентралите, но са насочени към 
повишаване на ефективността на използването на водните ресурси във 
водноелектрическите централи в страната, както и към подобряване на 
регулаторните условия и засилване на сигурността на електроенергийната 
система.  

58. Комисията отбелязва, че инвестициите на „НЕК“ ЕАД, които са включени в НИП 
и остават в сферата на компетентност на „НЕК“ ЕАД след изпълнението на 
изискванията на третия пакет за либерализиране в областта на енергетиката, не 
водят до увеличаване на производствените мощности на БЕХ. 

59. Що се отнася до инвестиционните проекти, представени в НИП за подобряване на 
електрическите мрежи (главно отнасящи се до инвестиции на ЧЕЗ, ЕВН и 
правоприемника на преносните дейности на „НЕК“ ЕАД), българските органи 
поясниха, че те ще доведат до увеличаване на оперативния капацитет и на 
сигурността на цялата енергийна система на страната. Извършването на тези 
инвестиции се очаква да увеличи сигурността на доставките и възможността за 
бъдещо свързване към преносните и разпределителните електрически мрежи на 
нови инвестиционни проекти, което ще увеличи на национално равнище пазарния 
дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 

60. Що се отнася до инвестиционните проекти, които са включени в НИП за 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, българските органи споменават, че изпълнението на тези 
проекти ще подобри надеждността и екологичните параметри на националната 
газова инфраструктура, ще гарантира сигурността на доставките на природен газ 
и дългосрочната ефективност на прилаганите екологично чисти технологии (по 
смисъла на съобщението на Комисията „Указателен документ относно 
възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/С 99/03)). 

61. Съгласно българското законодателство и изискванията на третия енергиен пакет 
„Булгартрансгаз“ ЕАД  е оператор на газопреносната мрежа и на оборудването за 
съхраняване на природен газ. Дружеството е независимо от БЕХ при 
изпълнението на оперативната си дейност. Не се очаква изпълнението на 
инвестиционните проекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД да доведе до засилване на 
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позицията на БЕХ, тъй като БЕХ не разчита на производството на електроенергия 
от газ. Обратно на това, инвестициите в газопреносната мрежа се очаква да 
увеличат сигурността на доставките на газ за газовите електроцентрали, 
притежавани от оператори, които не са свързани с БЕХ. Комисията отбелязва, че 
инвестициите на  „Булгартрансгаз“ ЕАД, финансирани чрез националния 
инвестиционен фонд (ФНИП), могат да доведат до по-конкурентна среда и до 
диверсификация на енергийните източници за снабдяване.  

62. В съответствие с това Комисията отбелязва, че изпълнението на НИП няма да 
укрепи пазарната позиция на заварения участник БЕХ, тъй като разпределените 
безплатни квоти за неговите инсталации са насочени главно към подобряване на 
регулиращите условия и към увеличаване на сигурността на доставките на 
електрическата система и газовата мрежа и водят само до леко увеличение (0,7 %, 
или 42 MW) на мощността на инсталациите на групата БЕХ. Освен това пазарният 
дял на БЕХ се очаква да намалее в резултат на изпълнението на НИП, както е 
показано в таблици 1 и 2.  

63. По отношение на другите оператори16, които са включени в НИП, Комисията 
отбелязва, че по-малко от 5 оператора (както е посочено в таблици 1 и 2) имат 
пазарни дялове между 11 % и 5 % по отношение на производствените мощности. 
Според българските органи те или няма да използват разпределените им 
безплатни квоти, тъй като техните електроцентрали са доста нови или наскоро са 
преминали през процес на пълно възстановяване и не възнамеряват да инвестират 
допълнително (ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“), или ще 
използват само част от разпределените им безплатни квоти (ТЕЦ „Варна“ и от 
ТЕЦ „Бобовдол“). Освен това два оператора от тази група възнамеряват да 
пристъпят към извеждане от експлоатация на значителна част от своите 
съоръжения за производство на електроенергия на базата на въглища. 
Националният план предвижда спиране на част от централите, захранвани с 
въглища (ТЕЦ „Варна“), които няма да бъдат изцяло заменени с други източници.  

64. Освен това Комисията отбелязва, че, както е показано в таблици 1 и 2, в рамките 
на времетраенето на НИП инсталираните мощности от производители, които имат 
по-малко от 5 % пазарен дял по отношение на мощностите, ще се увеличат от 1 
821 MW през 2011 г. на 4 862 MW през 2020 г. Тази група производители17 се 
очаква да увеличи общия си пазарен дял от нетното производство на 
електроенергия от 12,44 % през 2011 г. на 26,6 % след изпълнението на НИП през 
2020 г. Това се дължи главно на увеличаването на мощностите на операторите над 
3 000 MW поради изпълнението на НИП и поради допълнителните инвестиции 
във възобновяеми енергийни източници, както е показано в таблицата по-долу. 

                                                            
16   Българските органи потвърдиха, че тези оператори действат напълно самостоятелно, независими 

са един от друг и не са свързани с други дружества, т.е. те не могат да се обединят в една и съща 
група от дружества. 

17   Тази група производители на електроенергия включва още 18 оператора, които са включени в 
националния план, както и производителите на електроенергия от възобновяеми източници. 
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Таблица 4: Общо инсталирани мощности спрямо източниците на енергия през 2011 г. 
и предвиждания за 2020 г. след изпълнението на НИП. 

Общо инсталирани 
мощности/източник на 

енергия 
2011 г. 2020 г. с НИП 

Вид енергиен източник 
Инсталирани 
мощности  

MW 

Дял от общите 
инсталирани 
мощности в 
страната, % 

% 

Инсталирани 
мощности, 

MW 

Дял от общите 
инсталирани 
мощности в 
страната, % 

Ядрена енергия 2 000 17,4 % 2 000 14,7 %

Въглища 5 836 50,7 % 5 140 37,8 %

Природен газ 431 3,7 % 640 4,7 %

ВЕИ 1 834 15,9 % 4 430 32,5 %

ПАВЕЦ 1 404 12,2 % 1 404 10,3 %

ОБЩО за страната 11 505 100 % 13 614 100 %

65. Според данните, представени от българските органи, общите инсталирани 
мощности на възобновяемите източници ще се променят от 1 834 MW през 2011 г. 
на 4 430 MW през 2020 г. главно поради инвестициите във вятърни паркове и в 
съоръжения за слънчева енергия. 

66. Освен това Комисията отбелязва, че в рамките на срока на валидност на 
националния план инсталираните мощности на електроцентралите, захранвани с 
въглища, ще бъдат намалени приблизително със 700 MW (както е посочено в 
таблица 4) в резултат на извеждането от експлоатация на инсталациите, 
предвидени в националния план. Съответно делът на въглищата в енергийния 
микс на България по отношение на инсталираните мощности ще намалее от 
50,7 % (през 2011 г.) на 37,8 % (през 2020 г.). Освен това следва да се отбележи, че 
част от горепосоченото намаление на производствените мощности на базата на 
въглища (приблизително 180 MW) ще бъде компенсирано с нови инсталации, 
използващи по-малко замърсяващи изкопаеми горива, т.е. природен газ, което ще 
доведе до незначителен ръст на дела на природния газ в енергийния микс на 
България по отношение на мощностите. 

67. Както е показано в таблица 4, по време на изпълнението на НИП се очаква делът 
от общите инсталирани мощности от изкопаеми горива (въглища и газ) да 
намалеят от 54,4 % на 42,5 %.  

68. Комисията отбелязва, че изпълнението на НИП ще направи енергийния микс на 
България по-екологосъобразен и с по-малко емисии на CO2.  

69. Българските органи представиха данни за значителен износ и по-малък внос от 
съседните страни, което показва активна търговия с електроенергия в рамките на 
ЕС и извън него. Според тях разпределянето на безплатни квоти за емисии на 
парникови газове няма да окаже въздействие върху съществуващите търговски 
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потоци на електроенергия в региона най-вече защото те са повлияни от 
инвестиционни проекти за нови трансгранични електропреносни линии или от 
инвестиции, насочени към увеличаване на капацитета на съществуващите 
електропреносни линии. Такива инвестиции обаче не са включени в НИП.    

70. Поради причините, изброени по-горе, Комисията заключава, че положителните 
ефекти от мярката, предмет на уведомление, неутрализират отрицателното ѝ 
въздействие и че потенциалните нарушения, предизвикани от мярката, не 
променят условията на пазара до степен, която противоречи на общия интерес. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В контекста на казаното по-горе Комисията стига до заключението, че помощта, 
предмет на уведомление, е съвместима с вътрешния пазар в съответствие с 
член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, и поради това взе решение да не повдига 
възражения във връзка с нея. 

Комисията напомня на българските органи, че, в съответствие с член 108, 
параграф 3 от ДФЕС плановете за рефинансиране или изменение на тази схема 
трябва да бъдат съобщени на Комисията съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 794/2004 на Комисията  за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на 
Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 
[понастоящем 108] от Договора за функционирането на Европейския съюз18. 

Ако това писмо съдържа поверителна информация, която не трябва да се 
предоставя на трети страни, моля уведомете Комисията за това в срок от 
петнадесет работни дни от датата на получаването му. Ако в рамките на 
посочения срок Комисията не получи мотивирано искане, ще се счита, че сте 
съгласни пълният текст на това писмо да бъде предоставен на трети страни и 
публикуван в автентичната езикова версия в интернет сайта:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Искането трябва да бъде изпратено с препоръчано писмо или по факс до: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Факс: 32 2 296 12 42 

С уважение, 
За Комисията 

 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Заместник-председател 

                                                            
18  ОВ L 140, 30.4. 2004 г., стр. 1.  
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