
 

ДО:           Изх. № 328/17.01.2020 г. 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

КОПИЕ ДО: 

Г-Н АНДОН АНДОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА БЕХ ЕАД 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕСО ЕАД 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БНЕБ ЕАД 

Относно: Пазарен сегмент за промишлени предприятия на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД 

Уважаема г-жо Петкова, 
Българската енергоинтензивна индустрия, представлявана от Българската федерация на 

индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия 
(БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) в лицето на водения от Вас екип на 
Министерство на енергетиката намира диалогично и отговорно партньорство при преследването на 
общата за правителството и бизнеса цел за укрепване на конкурентоспособността на българската 
икономика. 

В тази връзка, бихме искали да получим повече информация за развитието на въпроса за 
създаване на допълнителна пазарна платформа, чрез която големите енергийни консуматори да 
закупуват необходимата им електроенергия. На проведено на 9 юли 2019 г. заседание на Комисията по 
енергетика към Народното събрание Вие заявихте, че Министерство на енергетиката обсъжда тази 
възможност и информирахте, че министерството, съвместно с „БЕХ“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и „БНЕБ“ ЕАД, ще 
подготви и изпрати информация по този въпрос до Европейската комисия. 

Като представители на енергоинтензивната индустрия БФИЕК, БАМИ и БКХП подкрепят изцяло 
тази инициатива. Реализирането на такъв търговски сегмент е важно за нас и поради това бихме искали 
да получим информация относно напредъка по тази дейност, както и какво е мнението на 
Европейската комисия по този въпрос. Същественото значение на подобен пазарен сегмент стана 
очевидно след като България регистрира най-високата в Европа средна цена за енергия на пазарния 
сегмент „ден-напред“ за първите 14 дни от 2020 г. в размер на 53,21 €/MWh. Когато към тази цена се 
включат и допълнителните непазарни тежести, негативното влияние върху конкурентоспособността на 
индустриалните потребители става видимо. Гарантирането на стабилни и сигурни цени на енергията е 
задължително условие за запазване на жизнеспособността на българската енергоинтензивна 
индустрия. 

Българската индустрия в лицето на БФИЕК, БАМИ и БКХП изразява готовността си за 
продължаване на ползотворното сътрудничество с Министерство на енергетиката и държавните 
енергийни предприятия като оставаме в очакване на отговор от Ваша страна. 

С уважение: 
 

 
 

Константин Стаменов   Антон Петров    Михаил Колчев 
Председател на УС на БФИЕК  Председател на УС на БАМИ  Председател на УС на БКХП 

                                        


