ДА СПАСИМ ЕНЕРГЕТИКАТА
Ние, частните инвеститори в енергетиката на България, подкрепени от отговорната,
здравомислеща и активна част
на българското общество, включително профсъюзите и
индустриалните потребители, категорично се противопоставяме популизмът да стои над
обществения интерес.
Изразяваме силно безпокойство, че днес държавата не спазва националните дългосрочни
интереси и европейските политики и ангажименти в енергетиката. Регулираните цени на
електроенергията, определени от ДКЕВР, не покриват разходите за нейното производство, пренос,
разпределение със съпътстващи разходи и продажби. Популистката ценова политика
декапитализира предприятията от енергийния сектор, включително държавните предприятия в
него. Става невъзможно поддържането и обновяването на съоръженията и разплащанията с
персонала и доставчиците. Лишава българската икономика от стимули за подобряване на
енергийната й ефективност, създава нелоялна конкуренция между отделните видове горива и като
цяло намалява нейната конкурентоспособност. Не на последно място, държавната намеса на
пазара е лош сигнал към бизнеса и към потенциалните инвеститори. Подобни процеси са на път
да бъдат пренесени и в други отрасли на икономиката.
С неадекватни, политически мотивирани решения ДКЕВР предизвика финансова и технологична
криза в енергетиката. ДКЕВР е абдикирала от задълженията си на независим Регулатор и води
сектора към фалит. В момента процесите в енергетиката са върнати десетилетия назад към липса
на диалог, непрозрачност, привидни мерки за реформиране. Ако не се приемат срочни мерки,
тази криза ще се развие в енергийна катастрофа.
Опитът проблемът да се прехвърли върху нас – частните инвеститори, участници в енергийния
пазар, се провали. Националната електрическа компания (НЕК) е в технически фалит. Енергийният
отрасъл е в дълбока финансова криза.
В името на обществения интерес, настояваме, незабавно да спре натискът върху частните
инвеститори в българската икономика, в частност в енергийния сектор.
Призоваваме Правителството към отговорна политика - за да се преодолее кризата в
енергетиката е необходимо цените да покриват разходите за производството, разпределението
и преноса на електрическата енергия. Ниската цена на електрическата енергия облагодетелства
богатите, а не бедните граждани на България. Липсата на инвестиции в сектора занапред обрича
малките населени места на нискокачествено електроснабдяване. Технологичният срив на
енергетиката ликвидира всеки шанс за реиндустриализация и икономически растеж.
Едновременно с това енергийно бедните домакинства се нуждаят от реална финансова подкрепа,
а не от символично намаляване на сметки.
Призоваваме ДКЕВР и изпълнителните органи в енергетиката да спазват принципите на
върховенството на закона, конкурентното пазарно стопанство, независимостта на институциите и
съблюдаване на обективния обществен интерес.
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Общественият интерес изисква да се спре популизмът и да се премине към спешни действия:
ФИНАНСОВА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
1. Незабавно въвеждане на енергиен борд с финансов ангажимент от международните
финансови институции – като гарант за реформи и спазването на законността в
енергетиката.
2. С участието на предприятията в енергетиката, изработване на матрица от реформи,
одобрена и финансирана от международните финансови институции, за изпълнение
на европейските политики в енергийния сектор и дългосрочна финансова стабилност
на системата.
3. Подготовка на защитен социален пакет за енергийно бедните домакинства, който да
предвижда директна месечна финансова помощ.
4. Чрез процедура по одобрение от Съвета на европейските енергийни регулатори
преучредяване на ДКЕВР като независим регулатор, подчинен само на
върховенството на закона в защита на обществения интерес.
5. Активен ангажимент на правоохранителната система за възстановяването на
върховенството на закона в сектора, изкореняване на корупцията и конфликта на
интереси в управлението на държавните фирми в енергетиката.
Призоваваме политиците и държавните институции да се ръководят само и единствено
от обществения интерес!
Красен Станчев
Американска търговска камара в България
Българска браншова камара на енергетиците
Българска ветроенергийна асоциация
Български енергиен и минен форум
Българска стопанска камара
Българска фотоволтаична асоциация
ЕВН България
ЕНЕРГО-ПРО България
Илиян Василев
Институт за енергиен мениджмънт
ФСО ФЕ - Подкрепа
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
НСФЕБ - КНСБ
ЧЕЗ България
Българска асоциация електрически превозни средства
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