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КОПИЕ ДО МЕДИИТЕ 

ДО: 

БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ 

МИНИСТЪР НА 

ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И 

ТУРИЗМA 

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

КОПИЕ ДО: 

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И 

ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ (КРИБ) 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА 

КАМАРА (БСК) 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: МРЕЖОВИ ЦЕНИ И ДОБАВКИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ ОТ 01 ЮЛИ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
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С настоящото писмо изразяваме пълното несъгласие на българската индустрия 

с приетите нови цени на зелена, кафява енергия и невъзстановяеми разходи съгласно 

решение № Ц – 17 от 28.06.2012 г./ДКЕВР. 

БФИЕК е категорично против заложените промени на добавките към 

мрежовите цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2012 г., защото това е 

непоносимо за българската индустрия. Много предприятия ще фалират. През тази 

година природният газ поскъпна с близо 200 лв./1000 куб.м. Фирмите от БФИЕК ще 

трябва да платят 40 млн.лв. повече за електроенергия и още 59 млн.лева повече за 

природен газ за една година. На всичко отгоре се въведе акциз на природния газ. 

Добавките за зелена, кафява енергия и невъзстановяеми разходи са значително 

увеличени в сравнение с тези, които бяха обсъждани в консултативния съвет към 

ДКЕВР. Промяната е направена в последния момент, два дни преди новия регулаторен 

период. Липсва точна финансова обосновка на направените промени в цените, както и 

оценка на икономическите ефекти. Вече четири години се вихри икономическа 

рецесия и подобни промени в последния момент ще доведат до срив в българската 

икономика. 

Допреди година всички вярваха, че експорта ще извлече икономиката от 

кризата, сега никой не е сигурен, че това е възможно. Тези отрасли са смачкани от 

липсата на предвидимост, кръстосано субсидиране в сектор „Енергетика”и високите 

мрежови цени и добавки. 

От началото на годината цената на електроенергията спекулативно се покачи с 

повече от 8%, а природния газ се покачи с 24%. Към ръста на цента на газа от 01.06 се 

прибави и нова акцизна ставка, която допълнително утежнява ситуацията за 

икономическите оператори. По данни на KPMG Германия индустрията в България 

плаща една от най-високите цени в Европа. 

Индустрията е категорично против ръст от 45.68% (11.37лв./МВтч.) на таксите, 

които се плащат към цената на електрическата енергия. Във времена на рецесия ще 

бъдат събрани от БФИЕК допълнително над 40 млн. лв./год. За една година 
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предприятията в БФИЕК ще дадат допълнително 59 млн. лева за природен газ и 11 

млн. лева за акциз върху газа, въведен от 01.06.2012. Индустриите в БФИЕК ще бъдат 

ощетени в рамките на следващия регулаторен период със 110 млн. лева. Това е 

недопустимо! 

Това изменение ще засили икономическата рецесия. Експортно ориентираните 

сектори ще свият производства, поради загуба на конкурентоспособност на 

регионалните и световни пазари. Тези фактори ще имат и значителна социална 

импликация, на намалени доходи за населението и закриване на работни места. 

БФИЕК се обявява за създаване на политики, насочени към индустриите с 

висока добавена стойност за българската икономика. Тези политики следва да 

извадят икономиката от кризата и да спрат затварянето на работни места. 

Скъпата енергия означава, че държавата е готова да се откаже от свои 

стратегически партньори, социално отговорни компании, отлични данъкоплатци и 

първокласни инвеститори. 

 С уважение:  

Гр. София 

04.07.2012 г. 

 Константин Делисивков 

Изп. директор на БФИЕК 

 

 

 

БФИЕК представлява интереса на индустриалните енергийни консуматори в България. Членовете на 

БФИЕК генерират значителна част от брутната добавена стойност и представляват 65% от консумацията 

на електроенергия, търгувана по свободно договорени цени. БФИЕК членува в европейската федерация 

на индустриалните енергийни консуматори – IFIEC Europe. 


