
ДО          12. 10. 2020 г. 

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Относно: Среща с големите компании от базовите енергоинтензивни индустрии във 
връзка с прилагането на европейските политики в контекста на системата за търговия с квоти 
за емисии на парникови газове, с цел запазване на конкурентоспособността на българските 
производства.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Ние, подписаните по-долу компании-работодатели, сме представители на ключови за 

българската икономика производства, които са основата на българската базова индустрия. Тези 

производства са енергоинтензивни и тяхната конкурентоспособност зависи от политиките по 

промените в климата и отражението им върху цените на електроенергията. Необходимостта от 

компенсиране на разходите на компаниите от засегнатите сектори за емисиите на парникови 

газове, съгласно изискванията на СТЕ на Европейския съюз („непреки разходи за емисии“) е 

отразена в европейските регулации. Целта e запазване на тяхната конкурентоспособност. 

Наскоро Европейската комисия продължи тази политика, като прие нови „Насоки относно 

определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти на емисии 

на парникови газове след 2021”, които ще се прилагат до 2030 г. В повечето страни-членки на 

ЕС, включително и тези от региона, тази мярка се прилага от години. Фактът, че България все още 

се бави с прилагането ѝ, ни поставя в неравностойно положение спрямо основните ни 

конкуренти в другите европейски държави. 

Това възпрепятства и изпълнението на планирани от компаниите проекти и е 

противоречив сигнал към потенциалните нови местни или чуждестранни инвеститори. 

Включените в насоките на Европейската комисия сектори се представляват от най-големите 

данъкоплатци в България и имат висок принос в икономическите показатели на  страната: 

- произведена продукция – 16 млрд. лева за година, с 21 % дял от промишлеността на България; 

- износ на стоки – 14 млрд. лева за година: 24 % от целия износ на България. 

Повече от две години индустрията работи с отговорните държавни институции за 

въвеждане на общоприетия европейски механизъм за компенсиране на косвени разходи за 

емисии на въглероден диоксид. Има и приет от НС на първо четене законопроект на МС, който е 

подкрепен на национално ниво от всички работодателски и синдикални организации.  

Въпреки това, преди второ гласуване в зала, законопроектът беше спрян от ресорните комисии. 

ПП „ГЕРБ” и Вашето Правителство многократно заявяват готовност и воля да работят в 

подкрепа на производителите в България, да създават благоприятна бизнес среда и прилагат 

европейските стандарти в икономиката и обществото. Затова считаме, че поставеният от нас 

въпрос следва да бъде решен в най-кратки срокове  

Разчитаме на Вашата подкрепа и активно съдействие за предприемане на по-нататъшни 

действия от страна на изпълнителната и законодателна власт, така че отговорният към 



икономиката на страната бизнес да получи полагащите се по насоките на ЕК компенсации на 

непреките разходи за въглеродни емисии, както за периода 2019-2020 г., така и за следващия 

2021-2030 г. 

Обръщаме се към Вас с молба за неотложна среща, на която да проведем искрена дискусия. 

Предлагаме тя да се състои в рамките на близките дни в удобно за Вас време и място, като за 

Вашето решение бъдем своевременно уведомени.  

 

С уважение,  

Представителите на производителите от допустимите сектори: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Подкрепено от: 

 

За контакти:  
Българска асоциация на металургичната индустрия, bami@bami.bg,моб: 0888 74 13 11 
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, office@bfiec.org, моб.: 0898 59 71 94 

 
Тим Курт 

Изпълнителен директор 
Президент на Германо-българската 

индустриално-търговска камара 

 
 

       
Иван Добрев 

Изпълнителен директор 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Спирос Номикос 

Главен изпълнителен 
директор 

 
 
 
 

   
Златислав Ивков 

Изпълнителен директор 
 

 
 
 
 

 

 
Михаил Колчев 

Изпълнителен директор 

 

        
 

Йоанис Пападимитриу 
Изпълнителен директор 

 

 
 

 

 
И. М. Шарафутдинов 

Председател на Управителния съвет 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 
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