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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА АИКБ 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛЕВ, 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ е 

единствената призната междубраншова организация в България, обединяваща най-

големите производители във всички подсектори – риболов, аквакултура, преработка и 

търговия. Дялът на БГ ФИШ за 2020 г. спрямо националния е както следва: 49,6% за 

риболова, 36,5% за аквакултурата и 70% за преработката и търговията.  

АПРП БГ ФИШ настоява за спешни мерки относно рязкото повишаване на 

цените на електроенергията. Алармираме, че Сектор Рибарство е силно засегнат, в 

следствие на което фирмите са изправени пред фалит.  

Потреблението на електроенергия е особено интензивно през летния сезон – засилено е 

замразяването на риба, хладилната база и климатизационните инсталации работят на 

пиков режим. Необичайно високите температури допълнително натоварват мощностите 

ни и увеличават нуждата от електроенергия. 

На фона на загубите, причинени от пандемията, недостига на работна ръка, оскъпяване 

на материали и логистика, сме изправени пред невъзможност да посрещнем големите 

разходи, свързани с електроенергията.  

В сравнение с юли месец 2020 г, цената на електроенергията за юли 2021 е увеличена 

два и половина пъти, без да се вземат предвид допълнителните разходи като задължение 

към обществото, пренос, достъп, надбавки и т.н.  Същевременно някои от най-големите 

фирми, членове на БГ ФИШ, докладват за над 100% увеличение спрямо 2020 г. 

Безпрецедентният, драстичен темп на повишаване на стойността на електроенергията от 

30 процента месечно, отвъд всякакъв икономически предел за производството, води до 

угрозата от спиране на производството. Рискът за сектора е свиване на очакваната 

печалба с над 50% за следващото полугодие, поради увеличените цени на тока на 

свободния пазар. 

Настояваме спешно да се вземат необходимите мерки. Настояваме за подкрепа и 

компенсация на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители.  

С уважение,                                                                              

Д-р Йордан Господинов                         П/П: 

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ 
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