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ДОГ-НИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОМИСИЯЗА ЕНЕРГИЙНО 

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София, 19.06.2015 ?. 

Отпоено: Отворено писмо на Американската търговска камара относно 
ролята на КЕВР за стабилността на българската енергийна система 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, 

Комитетът за енергетика и минерални ресурси към Американската търговска камара 
подкреnя правителството и КЕВР, които в nоследните месеци nредnриеха редица важни 
стъnки с цел реформиране на българския енергиен сектор. Дългосрочните реформи в 
енергийната система следва да се базират на основните принципи за прозрачност, 
предвидимост и устойчивост, като по-специално трябва да се стремят към: запазване на 
независим енергиен регулатор, стабилизиране и укрепване на регулаторната среда и 
решаване на проблемите с дефицита и ликвидността на се1...-тора. 

Американската търговска камара специално изразява nодкрепата си към КЕВР в 

усилията й да действа като независим регулатор, вземащ решения, които осигуряват 
прозрачност и финансова стабилност в системата. Подчертаваме, че основна задача на 
КЕВР следва да бъде гарантиране на законността в сектора и сигурността на енергийната 
система, покриване на дефицитите, като същевременно се прекрати кръстосаното 
субсидиране на 011ределени производители и потребители (битови и/или корпоративни). 

Енергетиката е структурооnределяща за икономическото развитие на България. Ето 
защо е и1ключително важно да бъде осигурена дългосрочната жизнеспособност на НЕК 
ЕАД и всички участници в nроцеса на прои·�водство, разnределение и дистрибуция на 
електроенергия. Правителството и КЕВР следва да гарантират тяхната финансова 
стаби:1ност. така че да изnъ,1няват финансовите си задължения и да се nреодолее тежката 
междуфир\1ена задлъжнялост в сектора. Определените от Енергийния регулатор приходи в 
НЕК ЕАД и мрежовите оператори трябва да бъдат достатъчни 1а покриване на 
оперативните разходи и необходимите изисквания за инвестиции за осигуряване на 
nредоставяните услуги и нормалното функциониране на електроенергийната система на 
страната. 
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Ние също така вярваме. че осигуряването и заnазването на независимостга на КЕВР, 
който nриема решения за финансовото стабилизиране на сектора и на Обществения 
доставчик, е nравилният път към :v�одерен либерализиран енергиен rraзap. 

С уважение, 

Валентин Георгиев 
Изnълните.1ен директор 
Американска търговска камара в България 
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