
П О З И Ц И Я 

на Федералният съвет на Независима синдикална федерация на 
енергетиците в България – КНСБ 

 

 Поредицата от последователни, но неадекватни, некомпетентни и 
политически решения докараха енергийния бранш в България на ръба на 
пропаст, пред която пропадането е въпрос на дни! 

 Ние работещите в енергетиката нямаме такова време и няма да допуснем 
псевдо експерти и кукли на конци да унищожат не само нашата енергетиката, 
но и да сринат икономиката на България и посегнат на нашите работни места. 

 Ако не знаете какво днес оставяте зад гърба си със своите популистки 
„експертно-политически“ решения,можем лесно да Ви го припомним. Ето 
някои последици от тези решения: 

1. 330млн.лв. некомпенсирани разходи на НЕК, и ЕРП-тата за изкупуване 
на зелена енергия за периода юни 2012 – юли 2013г. 

2. 350млн.некомпенсирани разходи на НЕК за изкупуване на зелена 
енергия за периода юни 2013-юни 2014г / да припомним, че бяха 
планирани нереални приходи от  500 млн.лв. от търговия с въглеродни 
емисии, а събрани едва  150млн.лв., с което предварително се 
програмира  дефицит в НЕК/ 

3. 420 млн.лв. дефицит в НЕК за разплащане с двете американски 
централи – пари, които   ДКЕВР не предвижда с проекта зе ценово 
решение от 01.07.2014 год. за това. 

4. 1млрд.лв. задължения на НЕК към БЕХ 

5. 800млн.лв. неразплатени от НЕК за доставена енергия към ноември 
2013г. 

6. Намаляване от 01.07.2014 год. на признатите амортизации в ЕСО от 
105млн.лв. на 25млн.лв. 

7. Непризнаване на никакви разходи за балансираща енергия на 
свободния пазар. 

8. Целенасочени и тенденциозни одити в ЕРП-тата за намиране 
необходимия виновник! 
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9. Нереално намаляване на технологичните разходи в ЕРП-тата до 
„перфектните“ 8%. 

10. Непризнати разходи за инвестиции невключени в цената на 
ел.енергията, необходими за подмяна на силно амортизираната 
електропреносна и електроразпределителна мрежи и подстанциите. 

11. Непосилни за населението цени на топлоенергията, което обрича 
топлофикационните дружества на сигурна загуба,нулеви инвестиции и 
ремонти. 

12. Ниски добавки за най-високо технологичните ко-генерации. 

13. …и дузина още несправедливи и неадекватни решения по цялата 
верига предприятия в сектора. 

Или общата предопределена задлъжнялост вътре в сектора е около 
1.5млрд.лв. 

 Продължава политическото говорене отговарящо на партийни интереси, 
заменило напълно национално-отговорното мислене и експертност. 
Политиците твърде наивно продължават да вярват в своята безнаказаност. Но 
трябва да знаят, че рано или късно всеки ще отговаря за действията си, за 
съсипията на българската енергетика. 

 

НИЕ ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ДНЕС НАСТОЯВАМЕ ЗА: 

 

1. Стопиране на всякакви ценови решения включително и това 
предвидено от 1-ви юли 2014г. 

2. Незабавно извършване на реална експертна оценка за необходимите 
приходи на всяко дружество в бранша, с оглед  гарантиране на 
необходимите му средства за инвестиции и поддържане на 
сигурността на електроенергийната система. 

3. Оставка на ръководството на ДКЕВР, доказало с действията си своята 
експертна несъстоятелност и подвластност единствено на партийни 
внушения . 

 Ние българските енергетици сме отговорни и мислещи хора, които вече 
са изправени до стената. Принудени сме с всички позволени от законите в 
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РБългария средства да защитим своите предприятия от фалит, да дадем своя 
принос за спасяването на икономиката на страната, да обезпечим сигурността 
на доставките за своите потребители, каквито сме и ние! 

 Политиците ни накараха да се срамуваме за нещо което не сме сторили. 
Ние не искаме да бъдем техни съдници, но ние ще сме тези, които ще ги спрат!! 

 

 

Федерален съвет на НСФЕБ- КНСБ 

16.06.2014 год., гр.Варна 
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