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П Р О Т О К О Л 

 

№  8 

от извънредно заседание на Консултативния съвет към 

Пакт за индустриална стабилност, 

 

състояло се на 13.11.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, ул. „Славянска” № 8, голяма зала. 

 Днес, 13.11.2012 г., се проведе извънредно заседание на Консултативния 

съвет към „Пакта за индустриална стабилност”, наричан по-нататък „Съвета”, на 

което присъстваха: 

Председател: Делян Добрев -  министър на икономиката, енергетиката и туризма 
 

Заместник-председател: 

Константин Стаменов, председател на УС на Българската Федерация 

на  Индустриалните Енергийни консуматори /БФИЕК/; 

Членове:  Анжела Тонева, член на ДКЕВР, 

Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК; 

Антон Петров, председател на УС на БАМИ  

Политими Паунова, изпълнителен директор на БАМИ; 

Михаил Андонов, представител на БЕХ ЕАД; 

Камен Колев, заместник-председател на БСК; 

Васил Тодоров,  представител на БТПП; 

Кирил Темелков, изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД; 

Кирил Домусчиев,  представител на КРИБ; 

Илия Караниколов, представител на Българска Банка за развитие; 

Димитър Гогов, изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД; 

Динко Йонев, представител на „Булгаргаз” ЕАД; 

Илия Иванов, представител на „Булгаргаз” ЕАД; 

Николай Минков, Средногорие мед индустриален клъстер 

Людмил Александров, изп. Дир.на „Радомир метал индъстрийз” АД; 

Давид Бонев, представител на „Радомир метал индъстрийз”; 

Пламен Бонев, представител на „Радомир метал индъстрийз”; 

Стоян Пехливанов, представител на КЦМ-АД Пловдив 

Пола Найденова, представител на БФИЕК; 

Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България; 

Васил Василев, представител на Хелиос Металург  
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Валентин Станчев, представител на Газтек БГ АД 

Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването” /МИЕТ/; 

Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и 

политики за устойчиво енергийно развитие” 

Райна Ангелова, представител на  МОСВ; 

Венета Цветкова, началник отдел ”Енергийни пазари и 

инфраструктура” в МИЕТ; 

Любомир Петков, началник отдел „Проекти” в дирекция „Европейско и 

регионално енергийно сътрудничество” в МИЕТ; 

Явор Стоянов, държавен експерт в дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ; 

Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство; 

Емилия Радева, началник отдел „Иновации и предприемачество”,МИЕТ 

Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „И и П”, МИЕТ 

 Извънредното заседанието беше открито и ръководено от Председателя на 

Консултативния Съвет, министър Делян Добрев, при  следния дневен ред: 

 
1. „Южен поток”; 

2. Нов газов договор. 

  

 Министър Добрев, заедно с представителите на: „Булгаргаз” ЕАД, 

„Булгартрансгаз” ЕАД и „БЕХ” ЕАД запознаха членовете на Съвета с актуалните 

въпроси на дневния ред. Зададени бяха въпроси от страна на представителите на 

бизнеса, на които беше отговорено изчерпателно. 

Следващото заседание на Консултативния съвет към „Пакта за индустриална 

стабилност” ще се проведе на 29 ноември, от 14.00ч. 

   

 

  


