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ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РБ

ЗА РЕФОРМИ В ЕНЕРГЕТИКАТА!

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
10 септември 2015 г.
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Ретроспекция

Среща на работодателските организации с министър-председателя Бойко Борисов,
председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев и министрите
Томислав Дончев, Божидар Лукарски, Теменужка Петкова и Владислав Горанов.

Постигната договореност за следното:

• До 24 юли т. г. в НС да бъде внесена за обсъждане Пътна карта на реформите в
енергетиката, съпроводена от конкретни предложения за нормативни промени
(вкл. в Закона за енергетиката и в Закона за ВЕИ).

• Да бъдат представени на КЕВР идентифицираните по време на днешната среща
възможности за постигане на икономии в сектор „Енергетика“ и, по-конкретно – в
НЕК, които да позволят запазване на енергийните цени до 1 януари 2016 г.

Национален протест на бизнеса, подкрепен от 2385 фирми с над 210 000 заети лица.
Над 300 фирми (~25 000 души) участваха в митинги и шествия

Решение на КЕВР за нови цени на ел.енергията от 1 август

3 юли

29 юли

31 юли
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Добавки към цената на ел. енергията за индустрията ВН (лв./MWh)

Юли 2012 г. Окт. 2014 г. Август 2015 г.

Акциз 2,00 2,00 2,00

Цена за пренос 9,47 6,62 7,39

Цена за достъп 6,48 1,36 1,17

Цена "Задължения към 
обществото"

18,31 18,93 37,90

Обща цена на ел.енергия 36,26 28,91 48,46

18,31 18,93

37,90

36,26

28,91

48,46

Източник: Решения на КЕВР

България е на второ място в ЕС 
(след Дания) по размер на 

добавката към цената на енергията
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За какво настояваме?

1. От 01.11.2015 г. цените на ел. енергията да бъдат върнати на нивата преди 01.08.2015 г.

2. Пътна карта за реформи в енергетиката

3. Законодателни промени:

– Отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, разширяваща възможностите за 
включване на нови мощности, вкл. от животински тор

– мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални 
цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.

– Разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на 
дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени

4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР

5. Международен одит на енергетиката
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Общи действия на работодателските организации

1. Писмо до министър-председателя със следните искания:

– До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката да представи в КЕВР пълна информация за икономизация на
отрасъла, което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за стопанските потребители;

– Изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на реформите в енергетиката;

– Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ,
разширяваща възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор.

2. Предложение към парламентарните групи за внасяне на проект за мораториум върху
задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от
обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.

3. Писмо до Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси

4. Писмо до КЗК за потенциално споразумение между производителите на енергия за свободния пазар

5. Писмо до ЕК 

6. Сигнали до Прокуратурата на РБ 

7. Протест на 30 септември, сряда, от 11.00 часа, в София



ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РБ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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