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  ДО 

 

 Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

 МИНИСТЪР НА  

 ИКОНОМИКАТА, 

 ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 Г-ЖА МАЯ ХРИСТОВА 

 ЗАМ. МИНИСТЪР НА  

 ИКОНОМИКАТА, 

 ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

  ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ  

  В НС 

 Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДКЕВР 

 

Уважаеми г-н Трайков, 

В броя на вестник „Труд” от четвъртък, 4 февруари 2010 година, в 

интервю с журналистката Весела Ванева, председателят на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел 

Семерджиев подчертава необходимостта от оптимизация на 

структурата и дейността на Комисията. Той обръща специално 
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внимание на отделянето на икономическите анализи от работата с 

потребителите, дейности досега неуместно съчетани в обща 

дирекция. Господин Семерджиев споделя с читателите на вестника, 

че оценява досегашната работа на Комисията с потребителите като 

твърде слаба и заявява своите намерения да подкрепи тази част от 

администрацията – кадрово и ресурсно. 

 

Във връзка с това, БФИЕК изразява своята подкрепа на 

намеренията на ръководството на ДКЕВР. Нашата федерация 

нееднократно е изразявала и отстоявала позиция за 

необходимостта от отделяне и безпристрастност на икономическите 

анализи и прогнози от процеса на балансиране интересите както на 

енергийните предприятия от една страна и помежду им, така и на 

различните групи потребители от друга и помежду тях. Такова 

преструктуриране ще позволи членовете на Комисията да имат 

свобода безпристрастно да оценяват както инвестиционните нужди 

и намерения на компаниите по енергийния вертикал в интерес 

развитието на тяхната инфраструктура и предоставяните чрез нея 

услуги, така и по-ясно да открояват икономическите състояние, 

възможности и интереси на индустрията, търговския сектор и 

домакинствата в качеството им на потребители. 

 

В допълнение, БФИЕК изразява позицията на своите членове – 

големи потребители на електро- и топлинна енергия, природен газ 

и вода, големи работодатели и данъкоплатци, че в предприетите 

законодателна инициатива и административни промени в обхвата, 

структурата и дейността на ДКЕВР двата заместник-председателски 

поста трябва да се натоварят с отговорности съответно – единият да 

отговаря за енергийните и водни предприятия, а другият – за 

потребителите (индустриални, търговски и битови) на електрическа 

и топлинна енергия, природен газ и вода. Убедени сме, че така 

структурирани, двата заместник-председателски поста ще 
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допринесат за подобряване комуникацията на Комисията със 

съответните заинтересовани страни, както и за по-задълбоченото 

познаване, отчитане и балансиране на техните икономически 

интереси. 

  

 

 

Гр. София С уважение: 

05 февруари 2010 г. Константин Стаменов 

 Председател на УС 
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