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Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ
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ПАРЛАМЕНТАРНАТА

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

КОПИЕ ДО:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПАРЛАМЕТАРНАТА

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

КОПИЕ ДО:
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И

ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В

БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА РБЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОД. ЗА
НАДЕЖДНА ЕФЕКТИВНА И ПО-ЧИСТА ЕНЕРГЕТИКА

Уважаеми г-н Димитров,

Уважаеми членове на Комисията,
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Във връзка с предстоящото обсъждане на Проекта на енергийната

стратегия на РБългария до 2020 год., представяме на вниманието на

Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм коментарите и

конкретните предложения на Българската Федерация на Индустриалните

Енергийни Консуматори БФИЕК.

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната

енергийна политика. За индустриалните енергийни консуматори енергията и

политиките в областта на енергетиката, икономиката и индустрията, са основен

фактор на конкурентоспособността. Проблемите и предизвикателствата в

енергетиката, неминуемо оказват влияние не само върху нейните позиции на

регионалните и световни пазари, но имат свое отражение и върху тенденциите

в развитието на брутния вътрешен продукт (БВП) и заетостта.

България има огромен потенциал в ресурсодобивните и преработващи

производства. Навсякъде по света тези индустрии са енергоинтензивни и в

този смисъл силно чувствителни към състоянието на енергийния сектор.

Същевременно трябва да подчертаем, че развитието на такива отрасли е

мощен фактор, благоприятстващ реалния ръст и стабилното развитие на

българската икономика. Износът на продукти на индустрията произвежда

значителна добавена стойност, подобрява търговското салдо и е мощен

двигател за излизане от кризата.

България е с уникална структура на индустриални производства и
затова смятаме, че в енергийната стратегия трябва да бъдат ясно
дефинирани политики, насочени към индустрията.

Моля Ви при обсъждането на Проекта на Стратегията и изготвянето на

доклада на комисията да вземете предвид предложените от БФИЕК промени в

текста на Стратегията.

Конкретни предложения за изменения в Проекта на Енергийната
стратегия на РБългария до 2020 год.:

1. Глава 1 – Енергийна сигурност
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По т. 4 Политика и насоки на развитие

Предложение: Към т. 4 да се добави нова подточка:

(11) Повишаване на възможностите за достъп на индустрията до природен газ.

Развитието на газопреносната мрежа на РБългария и интегрирането на

големите индустриални предприятия в нея е основен приоритет за оператора

на газопреносната мрежа до 2020 год.

Мотиви: Изграждането на газопреносна мрежа до големите консуматори на

енергия е от изключителна важност за повишаването на

конкурентоспособността на отделните производства. От друга страна

диверсификацията на енергийния микс на потребителите ще им позволи по-

добре да управляват ценовите рискове.

2. ГЛАВА 2 НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

По т. 4 Политики:

Предложение: към т. 4 Политики да се добави нови подточки - (6) и (7):

(6) България ще предвиди механизъм за компенсация на индустрията за

директни и индиректни разходи, предизвикани от политиката за намаляване на

емисиите.

(7) България активно ще участва при политиките за формиране на бенчмарка

за разпределение на квоти на парникови газове в ЕС за енергоинтензивните

индустрии. Министерството на икономиката енергетиката и туризма следи за

състоянието на енергоинтензивните сектори на икономиката, като ежегодно

представя списък на отраслите, застрашени от “carbon leakage”.

Мотиви: Съществува заплаха при директното прилагане на някои твърде ниски

стойности на бенчмарк към новите производства (инсталации ) включени в

ЕСТЕ да доведе до сериозни вътрешни смущения на европейския пазар и
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много висока уязвимост по отношение на страни където разходите за емисии

са по-ниски или не съществуват - Китай, САЩ, Турция и др. Това ще бъде

много сериозна заплаха за енергийно интензивните сектори. В Енергийната

стратегия, конкретно в дела за ЕСТЕ, не е дефинирана позиция и визия за

решаване на евентуалните проблеми в индустрията.

3. ГЛАВА 3 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В ОБЩОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЯ

По т. 5 Политики

Предложение: към т. 5 Политики да се добави нова подточка (6):

(6)Развитие на разпределеното производство на енергия от ВЕИ

Ясно разграничаване на стимулите за разпределените производства на

енергия от ВЕИ от тези за големите производствени паркове. Ефективно

развитие на разпределеното производство и даване на конкретни стимули на

крайните потребители да инвестират. Разработване на схеми за грантово

финансиране за сметка на преференциалната цена. Основен приоритет е

развитието на нормативната рамка за насърчаване на производството на

енергия от ВЕИ близо до мястото на консумация.

Мотиви: Разпределеното производство на енергия от ВЕИ ще доведе до

намаляването на загубите по пренос и трансформация. Тези производства не

натоварват допълнително мрежата и са лесни за балансиране. Развитието на

разпределените производства на енергия от ВЕИ не ощетяват

конкурентоспособността на българската индустрия, ако не зависят от

преференциалната цена. Това налага развитието на грантови механизми за

стимулиране на потребителите да инвестират.
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4. ГЛАВА 5 НЕЗАВИСИМ РЕГУЛИРАН И КОНКУРЕНТЕН ЕНЕРГИЕН
ПАЗАР

По т. 3 Политика

Предложение: към т. 3 Политики да се добави нова подточка (5):

(5) Процесът на либерализация на енергийните пазари трябва да се ускори. До

2020 год. всички потребители трябва да имат възможност да участват в

свободния пазар на електроенергия и природен газ.

Мотиви: Повече потребители трябва да бъдат стимулирани да участват на

свободния пазар през следващите години. Това ще доведе до увеличаване на

ликвидността на пазара и намаляване на кръстосаното субсидиране.

5. НОВА ГЛАВА 8 ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Мотиви: Към Енергийната стратегия на РБългария до 2020 год. се добавя нова

Глава 8, включваща списък на стратегическите документи (пътни карти), които

следва да бъдат изготвени за постигане на желаните резултати заложени в

Стратегията. Това ще доведе до създаване на действени политики,

надхвърлящи продължителността на политическите мандати. Създаването на

пътни карти, базирани на Стратегията ще спомогне за следене на прогреса в

основните проблемни области на българската енергетика.

Предложение:

За постигане на очакваните резултати МИЕТ съвместно с ДКЕВР, АЕЕ, АУЕР,

МОСВ приемат детайлни планове (стратегически пътни карти) за постигане на

основните приоритети на Стратегията. Стратегическите пътни карти трябва да

бъдат разработени не по-късно от шест месеца след приемането на

Стратегията. Така приетите документи подлежат на ежегодна актуализация и

имат за цел създаване на подходяща информационна среда за

преструктуриране на енергийния сектор на РБългария до 2020 год.

mailto:office@bfiec.org
www.bfiec.org


тел: +359 2 981 91 69, +359 2 981 95 64
моб. +359 894 75 10 17
e-mail: office@bfiec.org

ул.”Хан Аспарух” 8
София 1463

www.bfiec.org

Страница 6 от 6 БФИЕК

Списък на пътните карти, които БФИЕК предлага да бъдат включени в
новата Глава 8 на Стратегията:

 Пътна карта за увеличаване на енергийната ефективност в

домакинствата

 Пътна карта за увеличаване на енергийната ефективност в

енергетиката

 Пътна карта за либерализация на електроенергийния пазар в

РБългария

 Пътна карта за либерализация на газовия пазар в РБългария

 Пътна карта за премахване на кръстосаното субсидиране в

българската енергетика

 Пътна карта за стимулиране на разпределените производства на

ВЕИ

Гр. София

03.05.2011 г.

Константин Стаменов

Председател на УС на БФИЕК
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