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СТАНОВИЩЕ НА БФИЕК 

 

Оценка на резултатите от работата на Консултативния съвет, 

неговата ефективност и ползи за гарантиране на индустриалната 

стабилност, за създаване на прогнозируема и добра 

икономическа среда в страната 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Измина половин година от създаването на КС за индустриална стабилност. Както 

многократно сме заявявали уверени сме, че такъв вид диалог е задължителен за 

просперирането на икономиката на страната, съхранение на стратегическите 

партньори на държавата и привличане на нови инвеститори.Гаранция за тези думи 

идва от различните индустрии, представени в КС. Експертизата натрупана в тази 

индустрия е най-добрата обратна връзка за МИЕТ. 

Досега фокусът ни беше основно в теми свързани с енергетиката и околната среда. 

Това е логично, тъй като индустрията зависи в голяма степен от енергетиката и 

обратното. При завръщаща се криза бяхме неприятно изненадани от голямото 

увеличение на таксите върху електренергията от 1 юли, поради което тези такси бяха 

обжалвани пред Върховен Административен Съд. Таксите и акциза вече са над 50% от 

цената на тока и формират 1/3 от крайната цена. Купуваме и много по-скъп природен 

газ. Сблъскваме се с неясно законодателство за акциза върху природния газ. 

Със сигурност темите от енергетиката ще бъдат приоритетни и в бъдеще. 

Сега бих искал да цитирам еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер: 

"Европа трябва да мисли за добавянето на четвърта цел към трите енергийни цели (20-

20-20), свързани с 2020 г.", казва г-н Йотингер за германския бизнес ежедневник 

"Хаденлсблат" преди 10-т дена. Европа трябва да си постави и друга постоянна цел – за 

20% принос на индустрията към брутния вътрешен продукт до 2020 г. По данни на 
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Европейската комисия този дял е паднал до 18% през 2010 г. от около 22% през 2000 г. 

За България приносът е 16% през 2010 г.  

Водени от желанието да съдействаме в тази тежка ситуация и да разширим обхвата на 

КС предлагаме МИЕТ съвместно с представители на бизнесада изгови пътна карта за 

стимулиране на българската икономика: 

- Оптимизиране на структурата на крайните тарифи на електрическата и топлинна 

енергия и природен газ, с цел подобряване на баланса между отделните групи 

клиенти. 

- Ускоряване на мерките по енергийна ефективност и подобряване на 

усвояването на ЕФ 

- Либерализация на пазара на природен газ и следващи стъпки за 

либерализацията на пазара на електроенергия. Балансиращи групи, енергийна 

борса. 

- Интегриране на фирми СН на свободния пазар и в тази връзка ревизия и 

подобряване на тръжните процедури на електроцентралите 

- Намаляване на административна тежест върху фирмите, чрез въвеждане на 

електронно обслужване 

- Решаване на проблемите на бизнеса с акциза върху природния газ и 

електроенергията 

- Въвеждане на нов механизъм за преразпределение на тежестта от ВЕИ и кафява 

енергия 

- Разработване на схема за „Допустима държавна помощ, одобрена от ЕК” за 

компенсиране на индустрията и предовратяване на „въглеродно изтичане” 

 

 

 

С уважение, 

УС на БФИЕК 

 

 


