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Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
МИНИСТЪР НА
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
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КОНСУМАТОРИ (БФИЕК)
ОТНОСНО: ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР
Уважаеми г-н Министър, господа
Случващото се на свободния пазар на електроенергия рязко влошава
бизнес климата. Индустриалните енергийни консуматори в България генерират
значителна част от БВП и експорта на страната. Голяма част от предприятията
в БФИЕК получиха индикации, че има реална опасност свободно договорените
цени на електроенергия за първо полугодие на 2012 г. да бъдат спекулативно
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завишени, вследствие на създаването на изкуствен дефицит за вътрешен
пазар и едновременно с това обявяването на тръжни процедури за износ.
БФИЕК се обявява срещу необноснованото покачването на цените
на електрическа енергия на свободния пазар. Държавната политика за
покачване на цените ще доведе до закриване на производства през 2012.
Индустриалните

предприятия

са

изправени

пред

несъразмерен

риск,

произтичаш от пазара на електроенергия в България, в сравнение с
конкурентните отрасли в съседни страни. България трябва да заложи на
индустрията като сектор, който генерира висока добавена стойност.
Държавната политика не е устойчива, ако стимулира висок износ на
електроенергия за сметка на индустриалните потребители. Приходите, които
производствените предприятия внасят в държавната хазна са предвидими и
постоянни, за разлика от сезонността на търсенето на електроенергия в
региона.
БФИЕК се обърна с молба за съвместна среща между МИЕТ, БЕХ,
НЕК и централите с писмо с Вх.№ Е-92-00-284 от 12.12.2012 г., но до този
момент не сме получили отговор.
Членовете на БФИЕК са силно обезпокоени от липсата на диалог с
държавните институции, отговорни за контрола и развитието на енергийния
пазар, както и от непредвидимостта в поведението на доминиращите пазарни
участници.
Предлагаме да бъде организиран търг за допълнителни количества от
АЕЦ „Козлодуй“.
Гр. София

С уважение:

21.12.2011 г.
Константин Делисивков
Изпълнителен
БФИЕК
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