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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС 

 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща национално 
представителните органинизации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), приветства решението на Народното събрание 
(НС) от 6 декември 2022 г., с което беше актуализирано решението на НС от 8 ноември т.г. за възлагане 
на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите 
потребители на електрическа енергия.  

До прегласуване на текстовете се стигна след протест на работодателските организации, а в 
резултат на решението, през 2023 г. небитовите потребители на електрическа енергия ще получават 
компенсации в размер на 100 на сто за ползваната от тях електроенергия на цена на сегмента "ден 
напред" на "Българска независима енергийна борса" за съответния месец над прага от 200 лв. за 
мегаватчас (MWh). В момента компенсациите са за цената на тока, която е над 250 лв. за MWh.  

Благодарение на усилията на работодателските организации, на вносителя на нормативната 
поправка – н.п. Драгомир Стойнев, на председателя и на зам.-председателя на парламентарната 
Комисия по енергетика – Делян Добрев и Рамадан Аталай, и на разума на народните представители, 
които гласуваха „ЗА“ поправката, през 2023 г. българският бизнес и всички други небитови 
потребители ще бъдат справедливо компенсирани за свръхвисоките цени и ще плащат по-евтина 
електроенергия. Нещо повече, решението на НС от 6 декември т.г. създава прогнозируемост, 
конкурентност и стабилност на енергийните цени, което е сериозна глътка въздух за компаниите на 
фона на задаващата се рецесия в ЕС, влошените вериги на доставки и цялостната несигурност на 
пазарите. Надяваме се тези действия да продължат с отговорни и премерени усилия и мерки, 
осигуряващи достатъчни количества и на разумни цени природен газ за българската икономика. 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, 

УВАЖАЕМИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ, 

Българските институции направиха сериозна стъпка към балансиране и стабилизиране на пазара 
на електрическа енергия. Сега призоваваме всички предприемачи да положат усилия за ограничване 
на ръста, а където е възможно, за намаляване на производствените цени и цените по цялата верига до 
крайния клиент, за да започнем да излизаме от инфлационната спирала.  

За българската икономика и общество, за всички нас е жизнено необходимо и важно да 
възстановим стабилността и растежа на икономиката, да ограничим инфлацията и бюджетния 
дефицит, което ще ни позволи на 1 януари 2024 г. да станем пълноправен член на Еврозоната – важна 
стъпка към включването на страната ни в клуба на богатите и проспериращи държави в ЕС. 

Целта е обща! Задачата е обща! По-доброто бъдеще на страната и икономиката ни зависи от 
всички нас! Време е да добавим и обединим усилия с поглед напред!  
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