
 

 

 

 

 
 

 

 

ДО 

Г-н Росен Плевнелиев, 

Президент на Република България 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

Като най-голямата неправителствена организация, която  е 

съпричастна към случващото се в енергетиката на България и във връзка 

с последните тревожни събития в страната ни, имаме предложение, което 

ви молим да разгледате и обмислите възможно най-скоро, поради 

важността на проблема, свързан с протестите срещу монополите. Научно-

Техническият съюз на енергетиците в България апелира за своевременно 

създаване на Обществен съвет за защита на потребителите и 

производителите  на енергия, който да се заеме с решаването на всички 

наболели енергийни въпроси в интерес на обществото, според неговата 

компетентност. Подобен Обществен съвет бе създаден със Заповед N РД-

16-895/13.10.2009г. от  Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, 

на основание чл.7а от Закона за енергетиката, но Съветът така и не 

започна да функционира на практика.  

Научно-Техническият съюз на енергетиците декларира, че разполага 

с квалифицирани специалисти във всички сфери на енергетиката и има 

готовност незабавно да се включи с предложения, консултации и  

дискусии за разрешаването на задълбочилите се проблеми в енергетиката 



ни. Убедени сме, че всеки проблем може да бъде разрешен с активното 

участие на компетентни експерти в съответната област, чието съдействие 

задължително трябва да бъде търсено. В интерес на обществото и за да 

се гарантира прозрачност на работата на този Обществен съвет 

предлагаме заседанията на Съвета да бъдат отразявани публично, така че 

гражданите на Република България да бъдат информирани за взетите 

решения.   

Оставаме в очакване на Вашето решение и още веднъж декларираме 

готовността си да участваме активно в работата на подобен Обществен 

съвет, който ще защити интересите на потребителите и производителите 

на електрическа енергия в страната. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ЗАПОВЕД №РД-16-895/13.10.2009 г.  издадена  от на Министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма .  

2. ЗАПОВЕД №РД 14-151/27.10.2010 г.  издадена  от Изпълнителния директор на 
Агенция по енергийна ефективност 

 

 

28.02.2013 г.                                                                   С Уважение: 

гр. София        Проф. д-р инж. Цанчо Цанев  

        Председател на НТСЕБ 

 

 


