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Изх. № 199     
14.11.2007 год.    ДО  

г-н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, 
      ПРЕЗИДЕНТ  
      на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
     ДО  
      г-н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ, 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 
      на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
      на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
     ДО 
      г-н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, 
      МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ 
      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
     ДО 
      г-н ПЕТЪР ДИМИТРОВ, 
      МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И 
      ЕНЕРГЕТИКАТА 
     ДО 
      г-н ДИМИТЪР ШЕВИКОВ 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ на БЪЛГАРСКА 
      БРАНШОВА КАМАРА на     

 ЕНЕРГЕТИЦИТЕ 
     ДО 
      Доц. д-р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, д.м. 
      ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ   
 
Относно:  
Трети енергиен законодателен либерализационен пакет, включващ: 

• Общ доклад за оценка на въздействието(Impact Assessment); 
• Предложение на Европейската комисия за промяна на две директиви и 

два регламента; 
• Проект за изменение на Директива 2003/54/ЕС. 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
 С настоящото писмо искаме да изразим своята позиция по предложения 
от Европейската Комисия /ЕК/ Трети енергиен законодателен 
либерализационен пакет, като отбележим проблемите, които ще настъпят с 
раздробяването на собствеността на Електроенергийния системен 
оператор и по-нататъшната либерализация на пазара. 

Като национално представена браншова синдикална структура ние не 
одобряваме намеренията на ЕК отразени в  Третия енергиен законодателен 
либерализационен пакет, защото: 
 

1. Мотивите на ЕК за раздробяване на собствеността на 
операторите са необосновани и не дават възможност да се 
заключи, че с раздробяването ще се постигне ефекта за решаване 
на проблема със свободния достъп до мрежата; 



2. Няма доказателства, че вертикално изградените компании не 
инвестират в разширяване на мрежите. Напротив, именно  
раздробените компании в Европа, с цел намаляване на разходите 
си, прехвърлят отговорността за осигуряване на достатъчно 
мощности /резерви/баланс/ за транс националните системни 
оператори; 

 
3. Прилагането на модела заложен в Третия енергиен законодателен 
либерализационен пакет съдържа реални предпоставки за 
приватизиране на преносната мрежа в РБългария, което според 
нас е недопустимо и неминуемо ще доведе до значително 
повишаване на цените за потребителите. Електроенергията е 
обществено благо и необходимост и тя трябва да бъде достъпна за 
всички; 

 
4. Като се отчита спецификата в България  ние считаме, че 

държавата следва да запази контрола върху преносната мрежа 
и чрез засилване на функциите на Държавния регулатор, за да се 
гарантира интересите на всички, от производителите до крайния 
потребител; 

 
5. Провежданите до сега реформи за либерализация на пазара целяха 

повишаване сигурността на енергийните доставки, създаване на 
конкурентна среда и съответно снижаване  цените за крайните 
потребители. Това обаче не се наблюдава. Фактите са точно 
обратни; 

 
6. ЕК не е анализирала до сега процеса по либерализация, не отчита 

положителни резултати, а в същото време доразвива тази материя. 
Факт е, че редица водещи страни в ЕС не приложиха Първата 
директива. Това води до регулаторна несигурност, пречи за 
създаването на стабилен климат за инвестиции и увеличава 
безпокойството на работещите. 

 
Ето защо, ние се обръщаме с апел към Вас,  

да не подкрепяте 
предложенията на Комисията, отразени в  

Третия енергиен законодателен либерализационен пакет !!! 
 

Следва да се отстоява мнение за обстоен анализ на досега водената 
политика за енергетика от ЕК. Считаме, че при последващи решения следва да 
се отчита и спецификата  на положението, в което се намира НЕК ЕАД във 
връзка с дългосрочни договори по изграждане на енергийни съоръжения, 
договори за изкупуване на електроенергия и т.н. 

 
С настоящата позиция са запознати международни и европейски 

синдикални структури, в които членуваме и имаме тяхната подкрепа. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НФЕ - КНСБ: 

       Георги Петров  
    


