
Въпроси
към кандидатите за НП в областта на енергетиката и енергийната бедност:

1. В  енергетиката  е  налице  увеличаващо  се  напречно  субсидиране,  което  изкривява
сериозно  пазарната  среда  и  създава  рискове  за  енергийната  сигурност  и  цените  на
енергията. Какви мерки и законодателни инициативи ще предложите за:

- Прекратяване на сериозния ръст на цените на изкупуваната електроенергия от

топлофикациите с  цел изкуствено поддържане на ниски цени на топлинната

енергия? Справедливо ли е това за обществото? Какви оздравителни реформи

ще предложите за най-високо субсидираната Топлофикация-София?

- С  прогресиращото  спадане  на  цените  на  електроенергията  на  борсите,

въглищните  централи  ще  изпаднат  в  невъзможност  да  пласират

електроенергията си. Ще предложите ли субсидирането им? И ако да, от кои

фондове?

- Какви  мерки  ще  предприемете  за  понижаване  на  степента  на  влияние  на

енергийните цени върху инфлацията?  

2. Проучванията  за  местен  добив  на  природен  газ  и  петрол  на  сушата  в  България  са

блокирани от години, което понижава степента на енергийна сигурност и възможностите

за диверсификация на енергийните ресурси на страната. Какви мерки ще предложите за

разблокиране на този процес?

3. България  има  сериозен  неизползван  хидроенергиен  потенциал,  включително  и

трансгранични. Кои проекти смятате за перспективни и какви действия трябва да бъдат

предприети в тази връзка?

4. България е декларирала намерение за пълна либерализация на пазара на електроенергия

за бита след 2026 г. Трябва ли това да бъде реализирано и какви ще бъдат последствията

за стандарта на българина? Какви подготвителни действия трябва да бъдат предприети и

сроковете за това? 

5. Енергийната бедност е „дъвка“ в устата на политиците от години. Какви са препятствията

и какво трябва да се направи за приемане на необходимите законодателни промени и

специалната Наредба.
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6. Българската енергетика е изправена пред сериозен риск от неовладения и нерегулиран

ръст за заявките за изграждане на възобновяеми енергийни източници, създаващ сериозен

корупционен  потенциал  при  присъединяването  им.  Какви  мерки  ще  предприемете  за

нормализиране на този процес?     

7. България декларира намерение за изграждане на нови ядрени мощности. Смятате ли, че

за  това  съществуват  всички  необходими  законодателни  условия?  Спазват  ли  се

изискванията  на българските и  европейските нормативни документи за стартиране на

такива инвестиционни процеси, и ако не - какви нови управленски решения трябва да

бъдат предприети?

8. В областта  на  ядрените  технологии в  целия свят се  наблюдава процес на  интензивно

развитие и изместване на приоритетите  към малките модулни реактори (ММР), които

имат  многофункционално  предназначение.  Всички  страни  от  Източна  Европа  без

изключение  вече  имат  разработени  национални  програми  и  подписани  договори  за

съвместни  действия  с  технологичните  компании  за  изграждане  на  такива  централи  в

близко бъдеще. Какво ще предложите за компенсиране на изоставането на България в

тази област?

9. Въпросът АЕЦ“Белене“, АЕЦ“Козлодуй“ или ММР не е от компетентността на политици

и затова не бива да им се задава. Вместо него въпросът трябва да бъде: „Подкрепяте ли

развитието на ядрената енергетика и на какви изисквания трябва да отговаря това?“

10. Безспорно  в  НПВУ  предстоят  промени,  които  България  подготвя  и  трябва  за

защити пред ЕК. Какви промени бихте подкрепили? Готови ли сте на компромиси и до

каква степен по отношение на сроковете на затваряне на въглищните централи? Готови

ли сте да приемете частични загуби на финансиране при твърди условия?
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