
 

 

 

ДО  

         Изх. № 2/28.02.2020 г. 

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

 

 Съгласно европейските политики и практики страните-членки предоставят 

на определени от ЕК сектори и производства държавна помощ за компенсиране на 

ръста в цените на електрическата енергия от включени в тях разходи за въглеродни 

емисии.  Тази финансова схема започна да се прилага от 2012 г. и  въпреки нашите 

усилия като представителни организации на тези индустрии, до сега тя не намери 

приложение в България. Това създава неравнопоставеност между българските 

производители и конкурентите им от другите европейски страни, води до загуба на 

пазари и влошени икономически показатели. Едва в края на 2019 г. българският 

парламент прие на първо гласуване промени в Закона за ограничаване на 

изменението на климата, които позволяват макар и в много ограничен размер 

включените в Насоките на ЕС икономически дейности да имат право на помощ, 

считано от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г. 

За съжаление по неизвестни и необосновани за нас причини на второ четене 

всички членове на Комисията по икономическа политика и туризъм към НС, 

включително от управляващото мнозинство и опозицията гласуваха единно с 

„въздържал се” и проектът не беше приет.   

Това решение не отговаря на политиките и практиките на ЕС, не постига 

целите за запазване на конкурентната способност и устойчивото развитие на 

българска енергоинтензивна базова индустрия. 

За допълнително изясняване на нашата позиция, за да обсъдим националните 

интереси и политики в индустрията и да получим Вашата подкрепа при 

гласуване в зала, моля да ни приемете във възможно близко и удобно за Вас 

време. На срещата искаме да Ви запознаем и с ролята на тези индустрии в 

изпълнението на Европейския зелен пакт, като основни доставчици на суровини за 

постигане на нисковъглеродна икономика. 

Вярваме, че ще приемете предложението за среща и очакваме да бъдем 

уведомени за ден и час за нейното провеждане.  

 

 

С уважение, 

 

 

 

Константин Стаменов                Антон Петров                 Михайл Колчев 

Председател на БФИЕК             Председател на БАМИ            Председател на БКХП 

  


