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 НА ВНИМАНИЕТО НА 

 БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

 

 Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

 МИНИСТЪР НА  

 ИКОНОМИКАТА, 

 ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 Г-Н ДИМИТЪР ГОГОВ 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

 БУЛГАРГАЗ ЕАД 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО  

 

ОТНОСНО: НОВИ ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ 

 

Уважаеми г-да, 

С настоящото писмо искам да изразя категорично несъгласие с 

поскъпване на природния газ в условията на криза. Увеличението на 

цената ще засили негативните ефекти, както за българската 

индустрия, така и за фиска. 

В момент, когато Европа е залята от свободни количества 

втечнен газ (LNG) и цените падат, при нас поне трябва да останат без 

промяна. Цената на спот пазара на European Energy Exhnage за 

периода декември 2009 – март 2010 е между 11 и 16 евро/Мвтч. 
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Последната седмица е в нивата 12-13 евро/Мвтч. При нас сега е 23 

евро/Мвтч, а Булгаргаз иска да стане 29 евро/Мвтч. 

В тази връзка предлагаме: 

- Актуализиране на методиката за определяне на цените за 

доставка на газ и прозрачно изчисляване. Въпреки многобройните 

ни настоявания за прозрачност калкулацията остава в тайна. 

Изявленията в пресата: „Булгаргаз предлага 26,4%, а комисията 

дава най-много 15%” подсказват каква точно е „методиката” за 

определяне на цените. Като резултат цените за България нямат 

нищо общо с пазарните цени на газа в Европа. При такива условия 

българската икономика работи в неадекватна спрямо европейския 

пазар икономическа среда и това се отразява на нейната 

конкурентноспособност за съответния период. В момента има 

излишък от LNG газ. Водещите европейски консуматори като 

Германия, Франция, Италия вече договориха понижаване на цената 

на Газпром, включително и частични доставки по цени на спот 

пазарите. Както и изключване на клаузите “take or pay”.  

- Задължително подписване на договор за доставка с 

Азербайджан, независимо от периода, когато ще е възможна 

физическа доставка.  

- Предоговаряне на доставките с Газпром. 

- Увеличаване капацитета на съществуващото газово хранилище в 

гр.Чирен. Достъп на индустрията до хранилището, за да може и 

предприятията да се хеджират - свободна продажба на капацитети 

от Чирен. През 2004-2005 години се даде възможност на 

индустрията да ползва хранилището, но по-късно тази практика се 

прекрати. 

- Ускорено изграждане на ново хранилище край Галата; 

- Ускоряване на проекта за ревърсивна връзка с Турция;  

- Ускоряване на изграждането на интерконектор между България и 

Румъния; 
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- Ускоряване на проекта за ревърсивна връзка между България и 

Гърция; 

- Въвеждане на диференцирани цени – според консумацията; 

- Включване на БФИЕК при разработване на стратегията за 

преговори за новия договор с Газпром. Във връзка с падащите цени 

на международните пазари иницииране на преговори още сега. 

- Поемане на отговорности от Булгаргаз – сега през септември се 

искат годишни прогнози за консумацията през следващата година. 

Никой не знае на каква цена ще бъде доставката, но трябва да се 

ангажира с обем и неустойки за този обем.  

- Да се набележат мерки за прекратяване на кръстосаното 

субсидиране.  

- Да се ограничат непазарните механизми за поскъпването на 

газа, продиктувани от монополното положение на „Булгаргаз”. 

- Да се ускори либерализацията на пазара на газ, съгласно 

директива на ЕС 73/2009, в глава ІІ-ра, чл. 3, ал. 1 , в която е 

записано, че страните членки трябва да осигурят конкуренция на 

пазара на газ и сигурност на доставките. 

 

Вярвам, че този път ще бъдат разгледани внимателно нашите 

предложения и ще се стигне до конструктивни решения. 

 

  

 

 

Гр. София С уважение: 

12 март 2010 г. Константин Стаменов 

 Председател на УС 
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