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Информация  

от заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж 

към министъра на икономиката 

 

състояло се на 29.07.2015 г., от 16.00 часа, в сградата на Министерството на 

икономиката, ул. „Славянска” № 8, голяма зала.  

 

Днес, 29.07.2015 г., се проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална 

стабилност и растеж към министъра на икономиката, наричан по-нататък „Съвета”, 

на което присъстваха: 

 

Заместник-председател:  Любен Петров - заместник- министър на икономиката; 

 

Заместник-председател: Константин Стаменов - председател на УС на 

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК); 

 

Членове на Съвета и представители на Министерството на финансите и 

Министерството на енергетиката:  

 

Мария Сирийска  главен експерт в дирекция „Данъчна политика” МФ 

Ирена Христова главен експерт в дирекция „Данъчна политика” МФ 

Димитър Кишкилов за директор на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването”, МЕ 

Явор Стоянов държавен експерт  

Елисавета Михайлова държавен експерт в МЕ 

Любомир Стефанов главен експерт в  МЕ 

Политими Паунова изпълнителен директор на Българската асоциация на  

металургичната индустрия (БАМИ) 

Константин Делисивков изпълнителен директор на БФИЕК 

Цветан Симеонов председател на Българска търговско-промишлена     

палата (БТПП) 

Иван Куков представител на Българска асоциация на      

електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) 

Камен Колев заместник-председател на Българска стопанска камара   

(БСК) 

Лилия Смедарчина заместник-председател на Федерация на научно     

техническите съюзи в България (ФНТС); 

Илия Келешев председател на Българска браншова камара-      

машиностроене (ББКМ); 

Теодора Борисова представител на Българска камара на химическата      

промишленост (БКХП) 

Димчо Андреев гл. експерт в дирекция „Икономически  политики за 

насърчаване”(ИПН) и член на секретариата съвета, МИ 

Илияна Хаджийска-

Антонова 

гл. експерт отдел „НИИП”, дирекция „ИПН” и член на     

секретариата на съвета, МИ 

Гриша Захариев гл. експерт в дирекция „ИПН”  
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Заседанието беше открито и ръководено от заместник-министър Любен Петров с 

подкрепата на г-н Константин Стаменов.  Гласувано беше предложението за дневния 

ред, включващ следните точки: 

 

1. Цена „Задължения към обществото“ от 01.08.2015г. – представяне на визията 

на Комисията за енергийно и водно регулиране (Представител на КЕВР) 

2. Пътна карта за реформиране на сектор Енергетика – очакванията на бизнеса. 

3. Позиция на МИ по решението на ЕК да започне преговори с други страни, 

членки на СТО за пълно либерализиране на световната търговия с екологични стоки и 

услуги, отражение на бъдещо споразумение върху българската и европейска 

индустрия. Възможности за нарастване на търговията и инвестициите. 

4. Изслушване на представител на МФ относно хода на разработване и приемане 

на  Методиката за определяне на такса битови отпадъци. 

5. Разни 

 

 Преди разглеждането на точките от дневния ред беше подложено на 

гласуване предложението, разгледано на предишното заседание на Съвета и 

постъпило с писмо на министъра на културата, за включване на нов член на Съвета - 

г-жа Диана Андреева. Условието за приемане на новия член, която е директор на 

„Обсерватория по икономика на културата” - неправителствена организация, 

занимаваща се с икономически и финансови анализи в областта на изкуствата, 

културните и творчески индустрии, наследството и културния туризъм, е спазването 

на всички правила, в случай че се разисква класифицирана информация. 

Мнозинството от присъстващите членове на Съвета гласуваха „за” приемането на 

новия член.  

 

 По определения и изпратен до членовете на КСИСР от Секретариата на Съвета 

дневен ред беше направено следното предложение за промяна: 

 

Отпадане на т. 3 от дневния ред – заместник-министър Любен Петров предложи 

информацията по темата - „Позицията на МИ относно решението на ЕК да започне 

преговори с други страни, членки на СТО за пълно либерализиране на световната 

търговия с екологични стоки и услуги, отражение на бъдещо споразумение върху 

българската и европейска индустрия” да се отложи за октомври, когато МИ ще 

има повече яснота относно обхвата на преговорите, като съответно ще бъде 

изготвена и оценка на възможностите за нарастване на търговията и инвестициите. 

На членовете на Съвета беше предоставена писмена информация относно хода на 

преговорите за Споразумение по екологичните стоки. 

 

По т. 1 от дневния ред – предвид отсъствието на представител на КЕВР беше 

помолен представител на МЕ да вземе отношение по тази тема. Г-н Кешкилов заяви, 

че не може  да  вземе отношение по този въпрос, който е изцяло от компетенциите 

на КЕВР. 

 

Г-н Стаменов даде разяснения относно „Фонда” който е създаден с последните 

промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който всички производители и 

търговци на електроенергия ще заплащат по 5% на MW/h. Очаква се „Фондът” да 

събере приходи в размер на около 140 млн. лв., като тези средства ще могат да се 

използват за намаляване на цена „Задължение към обществото“. Така по изчисление 

на бизнеса новата цена „Задължение към обществото“ би трябвало да нарасне с 4 до 
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5 лв., а не както са предвидени изчисленията на КЕВР – цената да достигне до 40 лв 

за MW/h.  

 

По т. 2 от дневния ред – изказване направи г-н Делисивков, който  от името на 

бизнесът заяви че през септември месец ще бъде представен проект на подробна 

„Пътна карта” за реформиране на сектор енергетика, която ще касае не само 

индустрията, но и битовите потребители.  

 

По т. 4 от дневния ред - представител на дирекция „Данъчна политика” на МФ 

обясни причините за забавяне хода на работа по изготвянето и внасяне за 

обсъждане в Междуведомствена работна група на проекти на ЗИД на ЗМДТ и 

Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за 

видовете основи, които служат за определяне размера на такса за битови отпадъци. 

Една от основните причини е трудностите при набавяне на данни, необходими за 

изготвяна на методиката, от представителите на Общините.  

 

Г-н Келешев подчерта, че темата е станала историческа без намиране на решение от  

десетилетия. Съществуват предприятия които за 6 бр. контейнери заплащат такса за 

битови отпадъци в порядъка на 80 000 лв. Наложително е намирането на приемливо 

за бизнеса решение.  

 

Г-н Симеонов заяви, че БТПП също участва в търсене на решение по този проблем. 

Необходими са две числа за изготвянето на план-сметката: количеството отпадъци, 

което общините плащат на събиращите фирми да се раздели на парите които се 

събират за тези отпадъци. Кой колкото отчита, толкова плаща. Притеснения на 

бизнеса, че до края на годината отново няма да има правилно решение на този 

толкова важен за бизнеса проблем. Не е възможно в 21 век, в европейска държава, 

таксата за събиране на отпадъци да се приравнява към данъчната оценка на имота. 

Задължително трябва да се спазва принципа „който замърсява-плаща”. 

 

В изказването си г-н Колев отбеляза, че този въпрос се поставя отдавна и повече от 

година се забавя срокът за необходимите промени в ЗИД на ЗМДТ и така 

необходимата за бизнеса Методика за ТБО. Г-н Колев напомни за изпратеното от 

БСК писмо до министъра на финансите, с копие до министъра на труда и социалната 

политика и Председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с 

настояване за незабавно преодоляване на забавянето, което съгласно § 13а от 

Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ е трябвало да бъде факт до 30.03.2015 

г. Бизнесът разчита, че МФ ще вземе правилно решение за размера на такса за 

битови отпадъци, в противен случай това ще бъде още една пречка пред добрите 

практики и утежняващо бизнес средата обстоятелство. Не е възможно иновативни 

фирми да се товарят с високи такси за битови отпадъци.  

Все още няма ясни срокове кога МФ ще изготви и представи законопроекта за 

съгласуване. На въпрос има ли краен срок за изготвянето на проект на тези 

нормативни документи, отговори г-жа Сирийска, която информира членовете на 

Съвета, че МФ подготвя текстове за промени в ЗМДТ, които ще бъдат публикувани на 

сайта на министерството за публично обсъждане.  

 

Г-жа Паунова припомни че от страна на общинните в МРГ има представен вариант на 

методиката, който е изключително неприемлив за бизнеса. Затова БАМИ с писмо от 

16.03.2015 г. е сезирал БСК, като национално представителна организация и 
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участваща със свои представители в МРГ към МФ да се ускори решаването на 

проблема. В изказването си г-жа Паунова настоя Съвета да излезе с решение по тази 

точка и министърът на икономиката, като принципал на индустрията, да изпрати 

писмо до министъра на финансите, който е и Председател на МРГ, с предложение за 

ускоряване  изготвянето на ЗИД на ЗМДТ и Методиката за изготвяне на план-сметка 

с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за 

определяне размера на такса за битови отпадъци.  

 

Г-жа Смедарчина подкрепи предложението на г-жа Паунова за ускоряване 

взимането на решение на този с години отлаган проблем, и предложи да се гласува и 

краен срок - до края на месец октомври да бъдат изготвени така нужните за добрата 

бизнес среда проекти на нормативни актове .  

 

Преди закриване на заседанието г-н Стаменов се върна към т. 1 от дневния ред и 

отправи въпрос към г-н Кешкилов дали МЕ подготвя „Пътна карта” за реформиране 

на сектор енергетика и възможно ли е при новите разчети КЕВР да запази сегашните 

нива на цена „задължение към обществото”.  

На 1-вият въпрос г-н Кешкилов отговори, че има подготвен договор със Световната 

банка за изготвянето на такава „Пъртна карта”, която ще е свързана с предстоящата 

либерализация на пазара на електроенергия. Този договор в момента се разглежда 

от БЕХ и до края на месец октомври ще бъде готов. КЕВР е длъжна да спазва всички 

законови разпоредби и методиките за определяне на цената „задължение към 

обществото”, като тази цена трябва да се плати, независимо дали от новосъздадения 

фонд или от бизнеса. Не съществува законово основание КЕВР да продължи да 

отлага ценовото решение след 1-ви август. По втория въпрос допълни г-н Стоянов, 

който припомни че съгласно ЗЕ с един месец беше отложен срока за определяне на 

новите цени на тока, Комисията ще действа по „обвързана компетентност”, т.е 

числата ще отговарят на направените от Комисията разчети, съгласно нейните 

методики, които трябва да са съобразени и с приетите промени в ЗЕ.  

 

Решено беше следващото заседание на Съвета да  се проведе на 30 септември 2015 

г. (последната сряда от месеца). 

 

 

 

 

Консултативният съвет  за индустриална стабилност и 

растеж към министъра на икономиката 

РЕШИ: 

 

По т. 2 от дневния ред – през месец септември бизнесът да представи проект на 

„Подробна пътна карта” за сектор енергетика, която ще касае не само индустрията, 

но и битовите потребители и ще се вземе окончателно решение относно създаването 

на работна група. 

 

По точка 4 от дневния ред – от името на министър Божидар Лукарски, като 

председател на Съвета и принципал на индустрията, да се изпрати писмо до 

министъра на финансите с предложение за ускорено изготвянето на проекти на ЗИД 

на ЗМДТ и Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за 

дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на такса за 
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битови отпадъци. Липсата на нова Методика е в нарушение на поставения в закона 

срок и представителите на индустрията и браншовите организации, членове на 

КСИСР очакват цитираните по-горе проекти на нормативни документи да бъдат 

готови не по-късно от края на м.октомври 2015 г. 

 

Следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 30 септември 2015 г. 

(последната сряда от месеца).  

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

................................................ 

 /Любен Петров/ 

 

 

Съгласувал: 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

................................................ 

/Константин Стаменов/ 

 

 

Изготвили: 

Секретариат на съвета от страна на МИ: 

 

/Илияна Хаджийска-Антонова 

 

Димчо Андреев/  


