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ДО: 

Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 

РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ: БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ 

КОНСУМАТОРИ 

ОТНОСНО: ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 

2011 Г. 

Уважаеми г-н Семерджиев, 

С настоящото писмо изразяваме силно безпокойство от поредното 

поскъпване на природния газ. Увеличението на цените ще  затрудни още 

повече индустрията. Както е видно тенденциите в световната икономика за 

преодоляване на икономическата криза са изключително нестабилни и неясни. 

Смятаме, че ДКЕВР върви в правилна посока по отношение на 

предоставяне на информация и прозрачност при определяне на цените на 

природния газ. В публикувания доклад на ДКЕВР са подададени доста повече 

данни, изразени в проценти, което подпомага формиране на становище на 

индустрията за Консултативния съвет към ДКЕВР. 

В допълнение предлагаме: 
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- Да се подготвят споразумения за конфиденциалност и да ни се 

предоставят всички данни влиящи при формирането на цената.  

- В доклада на ДКЕВР да се публикува информация за заявените и 

потребени количества: 

o до края на отчетния период 

o за периода на определяне на цената 

o за изминалия период на годишна база. 

- Да се въведат диференцирани цени – според консумацията; 

- „Булгаргаз“ АД следва да развие своя капацитет за хеджиране спрямо 

изменение във валутните курсове. 

- Да се ускори либерализацията на пазара на природен газ. 

- При предоговаряне на условията по договорите с Газпром да не се 

обвързват цените на газа с тези на алтернативните горива. С развитие 

на пазара на природен газ в световен мащаб се наблюдава разминаване 

в трендовете на цените на газа и на алтернативните горива. 

- Да се ускори изграждането на ревърсивни връзки със съседните страни 

Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. 

- Да се прекрати кръстосаното субсидиране и провеждането на социална 

политика чрез цената на газа. 

Вярваме, че нашите предложения ще бъдат разгледани внимателно и 

ще се стигне до конструктивни решения. 

 


