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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 АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: ПРОЗРАЧНОСТ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Уважаеми Господин Трайков,

Уважаема Госпожо Христова,

Уважаеми Господин Семерджиев,

Приветстваме усилията на правителството за борба с корупцията

и въвеждане на прозрачност в отрасъл енергетика. Също така

смятаме, че ще се намерят резерви и мерки за оптимизация, така че

да се избегне поскъпване на енергийните ресурси за стопанските

субекти в условията на криза. Подкрепяме и започналата реформа

в отрасъла, за да се оптимизира структурата и да се приведе в

съответствие с директивите на ЕС.

Очакваме в скоро време дългосрочната енергийна стратегия на

България. Тя следва да се обоснове на:

- Прогнози за икономическо развитие и енергийно потребление;
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- Ограничаване на парниковите газове през 2020г. (до 50%

спрямо нивата от 1988г., в съответствие с Пакета Климат –

енергетика,

- Свързани мерки и политики за т.н. „нисковъглеродно” развитие

на индустрията, бита, транспорта, услугите, урбанистичната

политика и други основни сектори;

- Намаляване на енергийния интензитет на икономиката

(подобряване на енергийната ефективност);

- Визия за т.н. „енергиен микс” (в т. ч. развитие на

високоефективни нисковъглеродни енергийни технологии, вкл., на

нови ядрени мощности и др.);

- Концепция за развитие на ВЕИ.

Бихме искали да обърнете специално внимание на

конкурентноспособната българска индустрия и на индустриалната

политика. Индустрията би съществувала, би се възпроизвеждала и ще

привлича инвестиции при осигуряване на конкурентни цени на

енергийните ресурси. Това би следвало да се съчетае с възможно най-

нисък праг на въглероден и енергиен интензитет на икономиката и

общия енергиен микс, променящи се преференциални тарифи за

изкупуване, отчитащи техническия прогрес и подобряване на

ефективността.

Искаме да напомним, че наличието на непазарни договори за

реализация на ел.-енергия с високи, гарантирани от държавата цени

за основните мощности в термичните централи и административното

определяне на цените от ВЕИ водят до общо нарастване на крайните

цени за вътрешно потребление и влошаване на

конкурентоспособността на българската икономика.

Вярваме, че либерализацията на пазара на енергия ще

допринесе за прозрачност и конкурентност в отрасъл енергетика.

Гр. София С уважение:

20 април 2010 г. Константин Стаменов

Председател на УС


