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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 Господин Трайков,

Уважаеми Господин Семерджиев,

Уважаеми Господин Гогов,

С настоящото писмо изразяваме силно безпокойство от

поскъпването на природния газ и електроенергията в условията на

криза. Увеличението на цените ще засили негативните ефекти, както

за българската индустрия, така и за фиска.
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Най-силно сме обезпокоени от неяснотите за необходимостта от

поскъпване. От справка на ДКЕВР, представена на Консултативен

съвет днес става ясно, че второ и трето тримесечие на 2009 е

консумирано съответно 738 и 727 млн.норм.куб.м газ. През 2010 тези

цифри са 462 и 405 млн.норм.куб.м газ. Последните са прогнозни. При

почти два пъти по-ниска консумация би следвало да се купи газ от по-

евтините договори. Трето тримесечие на 2009 г. цената е 365,03

лв/1000 куб.м газ. Сега се иска да стане 564,30 лв/1000 куб.м газ.

Само около 10% от поскъпването се обяснява с курса на долара. Не

виждам логиката в толкова голямо поскъпване, заради цената на газа

на входа. При това цената от 365 лв миналата година бе задържана

по-висока, за да компенсират Булгаргаз за предно недостатъчно

поскъпване.

Не ни е ясно и защо Булгаргаз не използва хеджирането срещу

промени в курса на долара след като многократно е повдиган този

въпрос.

Допълнително бизнесът ще бъде натоварен и с увеличени цени

на тока. Новите цени на ел.енергията, произведена от топлофикациите

са увеличени драстично. Например Топлофикация София - от 156,31

лв/Мвтч на 249,10 лв/Мвтч или 260,38 лв/Мвтч (в зависимост от газа

дали е 544,13 или 564,30 лв/1000 куб м). В първия случай говориме за

60% увеличение, а във втория за 66%. Подобни са увеличенията и за

ел.енергията от останалите топлофикации. Това ще трябва да се плати

от НЕК ЕАД и съответно ще се калкулира в тяхната цена към

стопанските потребители. Свободният пазар също се влияе от цените

на НЕК ЕАД. Извън това има планирано поскъпване на такса зелена

енергия с 50% и такса достъп с 37%. Това прави 5% поскъпване на

тока заради новите такси и ще се заплати от всички потребители –

стопански, обществени и битови. Не бива да се забравя, че България

има едни от най-високите такси за мрежата в ЕС.

В тази връзка предлагаме:
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- Актуализиране на методиката за определяне на цените за

доставка на газ и прозрачно изчисляване. Въпреки многобройните

ни настоявания за прозрачност калкулацията остава в тайна. При

такива условия българската икономика работи в неадекватна

спрямо европейския пазар икономическа среда и това се отразява

на нейната конкурентноспособност.

- Ускоряване на проектите за алтернативни доставки на газ.

- Въвеждане на диференцирани цени – според консумацията;

- Използване на хеджиране и други финансови инструменти от

Булгаргаз срещу промените в курса на долара

- пълноценно използване на хранилището в Чирен и ускоряване на

проекта за ново хранилище край Галата

- Да се набележат мерки за прекратяване на кръстосаното

субсидиране.

- Да се ускори либерализацията на пазара на газ и ток, 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.

Вярваме, че този път ще бъдат разгледани внимателно нашите

предложения и ще се стигне до конструктивни решения.

Гр. София С уважение:

17 юни 2010 г. Константин Стаменов

Председател на УС


