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До Г-н Румен Овчаров, 
Министър на икономиката 

и енергетиката, 
ул. Славянска 8, София 1000, 

++359 2 987 21 90 
 
 
 
Уважаеми Г-н Министър, 
 
Пиша Ви това открито писмо от името на Българска национална асоциация на 
потребителите, за да подтикна правителството към разработката на 
изчерпателен план за устойчиво ползване на енергийните източници в 
България. Планът трябва да включва едновременно осигуряване на безопасна 
околна среда за бъдещите поколения и спешните енергийни нужди на 
българските потребители. 
 
Българска национална асоциация на потребителите има за цел да съдейства 
за опазване на околната среда; да съдейства за въвеждане в Р България на 
световните изисквания и достижения в областта на защитата на потребителите 
и екологията; да представлява и защитава интересите на потребителите в 
България пред държавни органи, физически, юридически лица и 
международни организации. Нашата организация е член на Потребителския 
интернационал – федерация от 234 потребителски организации в 113 държави, 
посветени на потребителската защита и просвета. 
 
Световният ден на потребителя за 2006-та година – 15-ти март, е посветен на 
темата “Енергия: устойчив достъп за всички”. По повод деня на потребителя, 
Българска национална асоциация на потребителите участва в кампания, 
фокусирана върху важните енергийни проблеми, с които се сблъскват 
световните потребители, а именно: 
 

 покритие, 
 непрекъсваемост, 
 достъпност на услугите, 
 устойчивост. 

 
Наясно сте с проблемите, свързани с енергетиката на България и по-конкретно 
с тези свързани с потребителите: 
 

 Енергийната зависимост на България от внос на петрол, газ и 
въглища; 

 Изчерпване на световните запаси от суров нефт и логичното 
покачване на цената му; 
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 Слабото използване на възобновяеми източници (биогаз, биодизел, 
вятърни електроцентрали, фотоволтаични електрогенератори, 
хибридни и електрохимични генератори); 

 Липса на устойчиво потребителско поведение и образователни 
кампании; 

 Несъвършенствата на Закона за енергетиката, Закона за водите, 
Закона за горите и др. 

 
През 2002-ра, Генералния секретар на ООН Кофи Анан, каза: “Енергията е 
съществена предпоставка за развитието. Все още два милиарда души 
нямат достъп до енергийни доставки, което ги осъжда да останат в 
клопката на бедността. Трябва да направим енергийните доставки 
достъпни. Трябва да повишим ползването на възобновяеми енергийни 
източници и да подобрим енергийната ефективност.” 
 
Цитирания текст обобщава много добре проблемите, с които се сблъсква 
България, както всъщност и света, като цяло. Все повече хора имат нуждата от 
повече или по-непрекъсваем достъп до енергийни източници. В същото време, 
обаче света като цяло, трябва да консумира по-внимателно, за да предпази 
околната среда и да осигури енергия за бъдещите поколения. 
 
Поради гореспоменатите причини, Българска национална асоциация на 
потребителите смята, че е наложително правителството, заедно с частния 
сектор и потребителите, да разработи национален енергиен план, който да е 
финансово и екологично устойчив и стратегия за прилагането му, която да 
позволява ясно отчитане на индикаторите за напредък. 
Силата е във Вашите ръце! 
 
 
13.03.2006    С Уважение, 
София 
     Богомил Николов 
     Изпълнителен директор 
 
     Българска национална 
     асоциация на потребителите 
 
Член на Consumers International  
www.consumersinternational.org
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