
ВЪПРОСИ 

на представителните на национално равнище работодателски организации 

относно проблемите в сектор „Енергетика“ 

 

1. Кои са истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в сектора? 

2. Допустима ли е държавната помощ по наложеният ни модел за субсидиране на ВЕИ, 
високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на 
електроенергия (ДДИЕЕ)? 

3. Защо размерът на фиксираната (съответно, регулираната от КЕВР) част от крайната цена на 
електроенергията в България е сред най-високите в Европа? 

4. Защо се увеличи размерът на „невъзстановяемите разходи“, въпреки твърденията за 
предоговорени условия по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия? 

5. Правомерни ли са получените преференции за ВЕИ-тата? Защо сме свидетели на този ръст 
след като се твърди от страна на КЕВР, че са отчетени съответните мерки за преглед на 
преференциалните цени и нормата на възвръщаемост в сектора? 

6. Високоефективно ли е производството на когенерациите? Как е обосновано нарастването на 
добавки “високоефективно производство”? 

7. Какво обоснова наложените стойности на включени в ценовата част „Задължения към 
обществото” нови компоненти и защо КЕВР продължи с политиката си за компенсиране на 
всички дефицити за сметка на индустриалните потребители? 

8. Защо продължава политиката на кросово субсидиране на битови абонати за сметка на 
стопанските потребители, както при директното съпоставяне на ценовите нива, така и чрез 
косвени методи, вкл. чрез изкупуване на електроенергията, произведена от 
топлофикационни дружества на значително по-висока от пазарната цена, както и 
субсидирано топлоподаване? 

9. Защо продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в сектора? 
Какво се прави по прекратяване на съмнителни практики при доставките на услуги, 
материали, ДМА? Каква е ефективността на производството и защо не се предприема 
оптимизация на производствените процеси? 

10. Защо износът на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци продължава да е 
освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска 
продукция, произведена и създаваща допълнителни преки и непреки приходи в България, е 
обременен с такива тежести? Никакви действия не се виждат от страна на КЕВР, въпреки 
даденото им законово право; 

11. Къде е оценката на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на 
електрическата енергия за стопанско потребление? 

12. Кога ще бъде отменена действащата от 2011г. национална енергийна стратегия, узаконила 
грабежа на потребителите на електроенергия от стопанския сектор и бита ? 

13. Кога ще бъде приета нова енергийна стратегия, отговаряща на днешните и бъдещи 
предизвикателства – декарбонизация на икономиката, предотвратяване на т.нар. енергийна 
бедност, достигане на средното ниво на енергийно потребление в ЕС-28 в бита и др.   

 


