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Q1 Как се отразява цената на електроенергията и природния газ на
Вашето предприятие?
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Total Respondents: 86  

# ДРУГ ОТГОВОР (МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ) DATE

1 Не ни влияе, поради ниската консумация на енергия като цяло за нашите нужди 1/6/2022 11:31 AM

2 Правителството да въведе мораториум за сключване на нови договори за износ на
електроенергия от АЕЦ Козлодуй. За износ да бъдат пренасочени ТЕЦ-вете Марица
Изнок 2 и Марица Изток 3

1/5/2022 1:04 PM

3 Изградихме ВЕИ, но това не е точно полжително, защото сметките, въпреки намаленото
на половина потребление, са много по-високи от предходната година!

1/5/2022 11:52 AM

4 Разходите за електричество не влияят сериозно върху нашето предприятие поради
ниската му енергоемкост.

1/5/2022 9:30 AM

5 Положението е пълна катастрофа, ще трябва да увеличим цените на продуктите ни с
50%, и респективно никой няма да ги копува !!!

1/4/2022 6:44 PM

ANSWER CHOICES RESPONSES

Негативно, защото не можем да планираме цените на предлаганите от нас стоки и услуги

Негативно, защото не можем да покриваме разходите на предприятието

Негативно, защото не можем да увеличим възнагражденията на фона на динамичната инфлация у нас

Негативно, защото губим поръчки, поради несигурност в цените на електроенергията и газта

Негативно, защото ако кризата продължи ще се наложи да съкратим част от персонала

Негативно, защото ако кризата продължи ще се наложи да преустановим дейност за неопределено време

Позитивно, защото увеличихме оборотите си

Позитивно, защото това ни кара да преминем към ВЕИ за собствени нужди

Не ни влияе, защото имаме изградени мощности за собствени нужди

Друг отговор (моля посочете)
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Q2 Какви мерки смятате да предприемете ако цените на
електроенергията и природния газ продължават да бъдат на

прекомерно високи нива?
Answered: 86 Skipped: 0

Total Respondents: 86  

# ДРУГО (МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ) DATE

1 съкращаване на персонал и други разходи 1/6/2022 11:41 AM

2 Ще инвестираме във ВЕИ 1/6/2022 11:31 AM

3 Изчерпани са ни възможностите за компенсиране на такива значителни скокове в цените
на енергоносителите, което влече след себе си и резки скокове на цените на влаганите
материали и компоненти.

1/6/2022 11:28 AM

4 внедрявнедряване на фотоволтаици при подходяща европейска или друга програма 1/5/2022 8:24 PM

5 График за работното време след 10.00 часа и за почивните дни 1/5/2022 12:21 PM

6 Увличение на цените на произвежданите от нас продукти 1/5/2022 11:09 AM

7 Вдигаме цените за компенсация на разходите, докато пазара го позволява 1/5/2022 10:13 AM
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Считаме че иницираните мерки от правителството са достатъчни - линк

Считаме че компенсациите трябва да бъдат съобразно предложените от национално представителните
работодателски организации - ( без таван на компенсацията) линк 

Не предвиждаме специални мерки

Ще възобновим дейността си, когато цените достигнат поносими равнища

Друго (моля посочете)


