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НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

1 юли 2010 година

София

ОТНОСНО: РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ

КОНСУМАТОРИ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В БФИЕК са представени асоциираният енергиен и стопански интерес на

индустриалните енергийни консуматори, за които енергията и политиките в

областта на енергетиката и икономиката са основен фактор на

конкурентоспособността.

Проблемите и предизвикателствата в енергетиката, пред които са

изправени членовете на сдружението, неминуемо оказват влияние не само

върху развитието на индустрията и нейните позиции на регионалните и

световни пазари, но имат свое отражение и върху брутния вътрешен продукт и

заетостта в България.

БФИЕК настоява да бъдат подкрепени българската индустрия и

износните отрасли. Факт е, че индустрията, представена в БФИЕК формира

значителна част от износа на страната, като в същото време има стабилни

позиции и на вътрешния пазар. Това са предприятия с отлично данъчно и

социално досие, първокласни инвеститори и дългосрочно стратегически
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партньори на държавата. Формираме над 60% от консумацията не ел.енергия

на свободния пазар и около 10% от консумацията на природен газ в България.

Неотдавна МВФ потвърди в свое становище, че увеличаването на

износа ще доведе до съживяване на икономиката.

Предлагаме да бъдат разработени и довършени политики, насочени към

стимулиране на конкурентоспособността на българската енергоинтензивна

индустрия.

Политики:

1. Устойчива либерализация на електроенергийния и газовия пазари, като при

транспониране на третия либерализационен пакет на ЕС в сектор

енергетика съвместно с българската индустрия се създаде работещ модел.

Промяна на законодателната рамка в сектор енергетика с цел изчистване

на противоречията от една страна между законови и подзаконови актове от

друга между закона за енергетиката, закона за възобновяемите енергийни

източници и закона за енергийната ефективност.

2. Засилване на независимостта на регулаторния орган, като се спре

практиката Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се

използва като инструмент за провеждане на социална политика. Избиране

на представител на индустрията за комисар. В момента членовете на

комисията са кадри на електроенергийния, газовия и водния отрасъл.

3. Настояваме за прозрачност при определяне на компонентите на крайната

цена на енергия. Разработване на стъпки за прекратяване на кръстосаното

субсидиране – индустрията да плаща чужди сметки.

4. Установяване на прозрачност в управлението и процеса на вземане на

решение в рамките на компаниите от Българския енергиен холдинг. БФИЕК

е за стабилни енергийни дружества и прилагане на най-добри мениджърски

практики.

5. Създаване на работещ модел на разпределение на квоти - емисии на

парникови газове и търговията с тях, както и противопоставяне на политики
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в рамките на ЕС за допълнително едностранно намаляване на емисии до

2020 год.

6. Целите 20-20-20 до 2020 година посочват посоката за развитие на

българската енергетика. Постигането на тези цели означава промяна на

структурите, които днес ни снабдяват с енергия. Основната задача трябва

да бъде да се запази и развие българската индустрия в рамките на

промените, които предстоят. „Енергия за индустрията” трябва да е водещия

принцип на всяка промяна на съществуващия модел на достъп до енергия.

7. Стимулиране на всички ВЕИ на принципа на конкуренция между отделните

проекти, включително разходите по присъединяването и балансирането им.

Фокусиране на държавната политика в областта върху разпределеното

производство на енергия, където няма разходи по присъединяване и

балансиране.

Смятаме, че повдигнатите от нас въпроси са от изключителна важност за

Република България. Настояваме за организиране на лична среща с Вас, за да

Ви запознаем с проблемите.

УС на БФИЕК
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