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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ 

Министър на икономиката, 

енергетиката и туризма 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

ЗА СЪСТАВА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА 

 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ 

 

КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл. 1. Правилникът урежда организацията на работа и състава на Консултативния 

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

икономиката, енергетиката и туризма. 

 

Чл. 2. Съветът е съвещателен орган към министъра за сътрудничество с ръководствата 

на базовата индустрия в страната за устойчиво развитие на българската икономика и 

енергетика, индустрия и околна среда. 

 

 

Раздел ІІ 

Състав и членство  

 

Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.  

 

(2) Председател на Съвета по право е министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма и се подпомага от секретариат. 

 

(3) Заместник-председатели на Съвета са заместник-министър на икономиката, 

енергетиката и туризма и представител, излъчен от организациите на базовата 

индустрия. Те, заедно и поотделно, ръководят и отчитат пред Съвета работата на 

постоянната експертна група. 

 

(4) Членове на Съвета по право са представители на: 

 

 Българската агенция за инвестиции; 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; 

 Българската банка за развитие; 

 Българския енергиен холдинг; 

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; 

 Патентно ведомство; 

 Национален статистически институт; 

 Агенция митници. 

 

(5) Останалите членове на Съвета са представители на: 

 

 Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори; 
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 Българската асоциация на металургичната индустрия; 

 Българската минно-геоложка камара; 

 Българската асоциация на циментовата индустрия; 

 Българската генерична фармацефтична асоциация; 

 Българска камара на химическата промишленост; 

 Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; 

 Българската стопанска камара; 

 Асоциацията на индустриалния капитал в България; 

 Българска търговско-промишлена палата; 

 Федерацията на научно-техническите съюзи в България; 

 

 

(6) Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 4 и 5 определят лицата, 

които ще участват в Съвета. 

 

Чл. 4. (1) Поименният състав на членовете на Съвета се определя със заповед на 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на съответните 

ведомства и организации. 

 

(2) Съветът създава постоянна експертна група, която изпълнява поставените задачи и 

решения на Съвета.  

 

(3) Поименният състав на експертната група се определя със заповед от председателя 

по предложение на членовете на съвета. В нея могат да бъдат включени и външни за 

Съвета експерти. 

 

(4) Съветът приема правила за устройството и работата на експертната група. 

 

 

Раздел ІIІ 

Организация на работата 

 

Чл. 5. Председателят на Съвета: 

 

1. организира и ръководи работата на Съвета; 

2. свиква заседанията на Съвета, предлага дневния ред за заседанията и подписва 

протоколите от заседанията; 

3. съобщава пред Съвета всяко предложение, направено от неговите членове; 

4. съобщава пред Съвета приетите от органите на централната изпълнителна власт 

решения по предложения, направени от Съвета, както и мотивите, ако такива 

предложения не бъдат приети; 

5. организира контрола по изпълнението на решенията на Съвета; 

6. възлага на заместник-председател на Съвета ръководството върху работата на 

постоянната експертна група; 

7. внася за обсъждане в Съвета проекти на национални стратегии, проекто-закони, 

нормативни актове, годишни програми и доклади в областта на икономиката, 

енергетиката и базовата индустрия; 

8. определя със заповед секретарята на Съвета. 

 

Чл. 6. При отсъствие на председателя, неговите правомощия се упражняват от посочен 

от него заместник-председател. 

 

Чл. 7. (1) Секретариатът на Съвета се състои от един служител на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (дирекция „Инвестиции, иновации и 

предприемачество“) и един от Българската федерация на индустриалните енергийни 

консуматори. Те не са членове на Консултативния съвет. 
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(2) Секретариатът на Съвета: 

 

1. организира подготовката на заседанията на Съвета като изпраща материалите за 

всяко заседание не по-късно от 10 работни дни преди провеждането му, а в 

случаите на извънредно заседание не по-късно от 2 работни дни; 

2. води протокол за заседанията, който се подписва от председателя и 

представител на секретариата на Съвета и се изпраща на членовете на Съвета; 

3. раздава материалите за текущото заседание и протокола за взетите решения от 

последното заседание; 

4. съхранява протоколите от заседанията на Съвета и придружаващите ги 

материали от заседанията; 

5. организира публикуването на дневния ред и на протоколите от заседанията на 

интернет-страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма. 

 

 

 

Раздел ІV 

Провеждане на заседания и дневен ред 

 

Чл. 8. (1) Заседанията на Съвета се свикват по инициатива на председателя или по 

искане на повече от половината от членовете му. 

 

(2) Председателят на Съвета по своя инициатива или по предложение на някой от 

членовете на Съвета може да покани на заседания физически и юридически лица, 

представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи 

отношение към разглежданите теми. 

 

(3) За участие в заседанията на Съвета и на постоянната експертна група към него, не 

се получава възнаграждение. 

 

(4) Постоянната експертна група заседава текущо. Заседанията на експертната група 

се провеждат в оперативен порядък (вкл. неприсъствено, в непълен състав, в разширен 

състав и т.н. в зависимост от естеството на разглеждания въпрос). 

 

Чл. 9. (1) Поканата за свикване на заседание, предложението за дневен ред и 

материалите за заседанието се изпращат от секретариата на членовете на Съвета не 

по-късно от 10 работни дни преди заседанието. 

 

(2) Всеки член на Съвета може да прави допълнителни предложения за включване на 

въпроси в дневния ред не по-късно от 5 работни дни преди заседанието. В този случай 

предложението се изпраща до председателя, секретариата и до всички членове на 

Съвета. Материалите по дневния ред задължително включват проект на решение и 

мотиви на решението за всеки от разглежданите въпроси. 

 

(3) Съветът приема дневния ред в началото на всяко заседание. 

 

(4) Заседанията на Съвета се провеждат всеки последен четвъртък на месеца от 14:00 

часа в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на ул. 

«Славянска» №8. В края на всяко заседание се уточнява датата на следващото. 

 

Чл. 10. (1) Заседанията на Съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от 

членовете му. 
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(2) За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и от представител на секретариата. Към протокола се прилагат 

документите, разгледани на заседанието. 

 

(3) Членовете на Съвета могат да прилагат към протокола особени мнения по 

обсъжданите въпроси и взетите решения. 

 

(4) В началото на всяко следващо заседание се докладва за изпълнението на 

решенията от предходното. 

 

Чл. 11. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече 

от половината присъстващи членове на съвета. 

 

(2) Дневният ред и протоколът се публикуват на интернет-страницата на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

Чл. 12. Членовете на Съвета: 

 

1. участват лично в заседанията на Съвета или чрез изрично упълномощен от тях 

представител с право на глас; 

2. могат да правят предложения за дневния ред на заседанията на Съвета; 

3. представят становището на представляваните от тях орган или организация по 

обсъжданите на заседанието въпроси; 

4. внасят за обсъждане в Съвета въпроси, свързани с работата на 

представляваните от тях организации или дружества, които могат да окажат 

влияние върху икономиката и енергетиката; 

5. имат право на достъп до съхраняваните от секретаря протоколи и материали към 

тях; 

6. имат право да получават редовно информация за решенията, събитията и 

проявите, свързани с базовата индустрия и енергетиката в работата на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл.45, ал.1 от Закона за 

администрацията. 

 
 
 


