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СТАНОВИЩЕ 

 

НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ 

КОНСУМАТОРИ (БФИЕК) 

ОТНОСНО: НОВИТЕ ЦЕНИ НА ПРИРОДЕНИЯ ГАЗ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 

НА 2012 ГОД. 
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С настоящото писмо изразяваме пълно несъгласие от поредното 

поскъпване на природния газ. Увеличението на цените ще  затрудни още 

повече индустрията и ще доведе до нови фалити. Както е видно тенденциите в 

световната икономика за преодоляване на икономическата криза са 

изключително нестабилни и неясни. 

Бизнесът в България КАТЕГОРИЧНО Е ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЕ С 

12.73% НА ЦЕНАТА на природния газ от 01.04.2012 год. Не съществува 

механизъм за хеджиране на риска на ценовите промени, който ДКЕВР прави на 

всеки три месеца. Посоката на индексация на цените на газа е винаги нагоре. 

Това значително утежнява работата на производствените предприятия, които 

реализират своята продукция по пазарни цени и води до загуба на 

конкурентоспособност. Получава се огромен НЕГАТИВ, който се натрупа през 

последните години. НЕГАТИВЪТ изяде резервите на предприятията и сега 

увеличението ще доведе до свиване на производства, фалити, загуба на 

работни места. 

Икономиката на страната не е устойчива при липсата на предвидимост 

относно цената на природния газ. Индустриалните енергийни консуматори в 

България генерират значителна част от БВП и стоковия износ. Ръстът на 

цената на природния газ ще доведе до влошаване на външнотърговския 

баланс на страната. 

Цената на природния газ е един от факторите, който значително 

увеличават рисковете за чуждестранните инвеститори в България. Няма как да 

очакваме устойчив ръст на инвестициите в България при положение, че на 

всеки три месеца без каквато и да е предвидимост се променят основни 

ценообразуващи компоненти. 

Все още голяма част от информацията, за легитимиране на 

решенията на ДКЕВР, остава скрита. Това създава обществено 

напрежение. 

В тази връзка предлагаме: 

 Да се подготвят споразумения за конфиденциалност и да ни се 

предоставят всички данни, влияещи при формирането на цената. 
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 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. 

БФИЕК НЕ ПРИЕМА ОТЛАГАНЕ НА ПРЕДОГОВАРЯНЕТО с Газпром.  

Вярваме, че нашите предложения ще бъдат разгледани внимателно и 

ще се стигне до конструктивни решения. 

 

 

 С уважение:  

Гр. София 

19.03.2012 г. 

 Константин Делисивков 

Изп. директор на БФИЕК 

 


