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Изх. № 164/18.04.2017 г. 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ ПАВЛОВ 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

КОПИЕ 

Г-Н ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Относно: Писмо с изх. № Е-26-00-54 от 11 април 2017 г. на Министъра на 

енергетиката, относно предложение за поемане на ангажименти от ОАО „Газпром“ и 

ООО „Газпром Експорт“ в отговор на съмненията на ЕК за злоупотреба с господстващо 

положение на Газпром на пазарите в Централна и Източна Европа (дело АТ.39816) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ, 

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи внимателно 

действията на Европейската комисия, свързани със съмненията й за злоупотреба с 

господстващо положение на Газпром на пазарите в Централна и Източна Европа (дело 

АТ.39816). 

АИКБ подкрепя усилията на ЕК за постигане на равнопоставеност на страните 

членки на ЕС във взаимоотношенията им с ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“, 

които се явяват компании с господстващо положение на пазара на природен газ в 

България. 

Ние смятаме, че постигнатото до момента – петте ангажимента на ОАО „Газпром“ 

и ООО „Газпром Експорт“, цитирани изчерпателно във Вашето писмо, е едно добро 

начало за поставянето на нова основа на взаимоотношенията между страните от ЕС и 

руския доставчик на природен газ в тях. 
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В този смисъл, ние настояваме българската позиция да подкрепи 

Европейската комисия, която да превърне горните ангажименти в задължителни 

за ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“. 

Едновременно с това, бихме желали да подчертаем, че стратегическите цели на 

българската страна в тези преговори са следните: 

Постигане на обща доставна цена на природния газ за Европейския съюз, 

като разлики на цените за отделните страни от ЕС да възникват единствено в 

резултат на различните транспортни разходи за пренос на природния газ. 

Постигане на уеднаквяване на транзитните такси за руски природен газ през 

различните страни от Европейския съюз, като се отчита фактът, че таксите за 

транзита на природен газ през България са по-ниски, отколкото в останалите 

страни от ЕС. 

Постигането на тези цели е желателно да стане в рамките на общонационално 

политико-икономическо съгласие, което би трябвало да се постигне в Народното 

събрание или в Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на 

Република България. 

Като още един път изразяваме своята подкрепа за усилията на Европейската 

комисия и на българското правителство да постигнат равнопоставеност на страните 

членки на ЕС, в частност на Република България по отношение на доставките на 

природен газ от страна на ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“, ние отправяме 

молба за допълнителна информация за начина, по който българската страна поставя 

въпроса за уреждането на проблема с балансирането на предварително заявено 

количество и реално получено количество природен газ и произтичащите от този 

дисбаланс неустойки и допълнителни плащания по договорите с Газпром. 

Надяваме се, нашето сътрудничество да продължи в най-конструктивен дух в 

интерес на развитието на българската индустрия и създаването на нови работни места в 

страната. 

 

  С УВАЖЕНИЕ, 

       ВАСИЛ ВЕЛЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 


