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                   Изх. № 143 /18.09.2015 г. 
ДО 
 
ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
 
Относно: Намаляване на цена „задължения към обществото“ в резултат на справедливо 
разпределение на разходите за производство на различни енергоносители  
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, 
 
 С оглед оповестеното поевтиняване на цената на природния газ от 01 октомври 
2015г., считаме че е изключително важно да се използва възможността за намаляване на 
кръстосаното субсидиране между цената на топлинната и електрическата енергия на 
комбинираните производители. В годините след 2006 год., ръстът на цената на природния 
газ се отрази в ръст на цената на електроенергията от когенерации, което натовари 
значително цена „задължения към обществото“. Сега, когато се наблюдава обратен процес 
на намаляване на цената на газа от 1-ви октомври т.г., тази схема на субсидиране на 
топлоенергията трябва да се прекрати, като се намали само цената на електроенергията 
от когенерации. Това естествено ще доведе до относително по-справедливо отразяване на 
реалните разходи върху цените на различните видове енергия, а като краен резултат  по-
ниска цена за „задължения към обществото“. 

В определените от 01.08.2015 г. нови цени на електроенергията, КЕВР рязко увеличи 
два пъти цена „задължения към обществото“ за бизнеса, като пое ангажимент при 
разкриване на резерви и възможност за по-ниска цена тя да бъде коригирана.   

Уважаеми г-н Иванов, 

От Вашите публични изказвания ние разбираме, че ръководената от Вас Комисия не 
подкрепя схемите за кръстосано субсидиране и е готова да отразява позволени от закона 
схеми за справедливи и в интерес на цялото общество цени на енергоносители.  

Днес, с намаляване на цените на природния газ имате тази възможност и ние се 
надяваме да приемете това предложение и да го отразите в цената на електроенергията, 
която се изкупува от когенерацията, респективно да намалите добавка „задължения към 
обществото“. 

 Субсидирането и прилагането на социална политика през цените на тока и парното 
не води до позитивни за икономиката резултати и ние настояваме това да не е политика на 
независимия  енергиен и воден регулатор.  

 

С уважение, 

 

Константин Стаменов     Антон Петров 

Председател на УС на БФИЕК     Председател на УС на БАМИ 


