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ДО 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  

 

Ж А Л Б А 

 

от представителните на национално равнище работодателски организации в България: 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, 
със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ул. „Фр. Ж. Кюри“ № 20, 

представлявана от ВАСИЛ ВЕЛЕВ – председател на УС, 
е-mail: bica@bica-bg.org, тел./факс +359 2 963 37 52 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, 
със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. Алабин 16-20, 

представлявана от САШО ДОНЧЕВ – председател на УС,  
е-mail: office@bia-bg.com, тел. +359 2 980 03 03, факс +359 2 987 26 04 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, 
със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Искър” № 9, 

представлявана от  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ – председател на УС, 
е-mail: bcci@bcci.bg, тел. +359 2 8117 444, факс +359 2 987 32 09 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 
със седалище и адрес на управление гр. София 1463, ул."Хан Аспарух" 8, 

представлявана от КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ – председател на УС, 
е-mail: office@ceibg.bg, тел. +359 2 981 9169, факс +359 2 988 6776 

 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящата жалба подписалите я представителни на национално равнище организации на 
работодателите в България сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно 
държавните помощи чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана 
версия). 

Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ 
(отговаряща на всички критерии за такава по чл. 107, ал. 1 от Договора за функциониране на ЕС) при 
изкупуване от българско държавно дружество на електрическа енергия, произведена от две частни 
компании. 

По силата на действащите в България регулации „Национална електрическа компания” ЕАД (100 % 
държавна собственост) изкупува цялата произведена в България електроенергия (независимо от вида на 
горивото), въз основа на двустранно подписани договори с производителите на такава енергия. На тези 
производители държавната Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя количествата 
електроенергия (квоти), които всеки от тях е длъжен да произведе за пазара. Освен на квотен принцип, 
държавата изкупува определени количества електроенергия въз основа на дългосрочни договори за 
изкупуване. 
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На 13.06.2001 г. „Национална електрическа компания” ЕАД е подписала договори с две 
енергопроизводителни дружества – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД (София 1407, Офис сграда 
“Ариес”, бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2 , тел:  +359 2 988 12 75, факс: +359 2 986 75 49)  и „Контур Глобал 
Марица изток 3” АД  (София 1505, бул. „Ситняково“ №48, ет. 9, тел. +359 2 810 23 23, е-mail: 
cgme3@contourglobal.com), за дългосрочно изкупуване на цялото количество произведена от двете 
компании електрическа енергия при условия и цени, които поставят електрическите централи в по-
изгодно икономическо положение спрямо останалите производители на ел. енергия в България 
(договорите са конфиденциални). Договорите за дългосрочно изкупуване оказват влияние, както върху 
количествата за изкупуване по квотен принцип, така и върху формиране на цената за изкупуване и цената 
за доставка на електроенергия за регулирания пазар. Гарантираното изкупуване на електроенергия от 
посочените предприятия оказва дългосрочно влияние и на развитието на либерализирания пазар на 
електроенергия, поради голямото количество електроенергия, което тези централи произвеждат за 
нуждите на регулирания пазар. 

Подписалите настоящия сигнал организации многократно са уведомявали български държавни 
органи (Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Народното събрание и др.) за 
недопустимата държавна помощ при изкупуване на ел. енергия от „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и 
„Контур Глобал Марица изток 3” АД. 

Гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисия за защита на 
конкуренцията (в нейно Решение №800/03.07.2013, копие от което прилагаме към настоящата жалба), и 
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (сега Комисия за енергийно и водно регулиране) в 
неин сигнал до Европейската комисия. 

МОЛИМ, въз основа на изтъкнатите по-горе аргументи, Комисията да установи нарушение на чл. 
87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) във връзка с 
предоставяната от българската държава недопустима държавна помощ на двете дружества „Ей и Ес 3С 
Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД. 

МОЛИМ също да ни уведомите за хода на процедурата във връзка с аналогичния сигнал за същите 
нарушения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България   ………………………………. В. Велев 

 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес  ………………………………. С. Дончев 

 

Българска търговско-промишлена палата    ………………………………. Ц. Симеонов 

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България ………………………………. К. Домусчиев 
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