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П Р О Т О К О Л 

 

№  7 

от заседание на Консултативния съвет към 

Пакт за индустриална стабилност, 

 

състояло се на 25.10.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, 

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

 

 Днес, 25.10.2012 г., се проведе шестото заседание на Консултативния съвет 

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

присъстваха: 

 

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; 

Политими Паунова, изпълнителен директор на БАМИ; 

Михаил Андонов, представител на БЕХ ЕАД; 

Цветан Симеонов,  председател на БТПП; 

Кирил Темелков, изпълнителен директор на Булгартрансгаз ; 

Кирил Гератлиев, директор на Главна дирекция „Европейски фондове 

  за конкурентоспособност” 

Илия Караниколов, представител на Българска Банка за развитие; 

Красимир Дачев, председател на Съвета на директорите на  

  „Свилоза” АД 

Иван Дончев, представител на „Асарел –медет” АД; 

Васил Хубенов, представител на ЕСО ЕАД; 

Людмил Александров, И.Д.на „Радомир метал индъстрийз”  

Давид Бонев, председател на НС  „Радомир метал индъстрийз”; 

Пламен Тенев, представител на Булгартрансгаз ЕАД; 

  Йончо Пеловски, заместник-председател на Българската камара  

  на химическата промишленост (БКХП); 

Силвия Несторова,  представител на БКХП 

Пола Найденова, представител на Агрополихим АД; 

Теодора Борисова, представител на Солвей Соди АД; 
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Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България; 

Васил Василев, представител на Хелиос Металург  

Боряна Каменова, директор на дирекция „Политика по изменение на 

климата”, МОСВ; 

Емил Първанов, началник отдел в дирекция „Опазване чистотата на 

въздуха” МОСВ; 

Георги Михайлов, началник отдел в дирекция „Опазване чистотата на 

въздуха” МОСВ; 

Десислава Чалъмова, представител на Средногорие Мед индустриален 

клъстер; 

Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването” 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 

 

 Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на 

Консултативния Съвет, г-н Константин Стаменов, поради неотложни ангажименти на 

министър Добрев в Народното събрание. След установяване наличието на кворум от 

присъстващите членове на КС бе приет следния дневен ред. 

 

1. Представяне на Българската камара на химическата промишленост 

(БКХП); 

2. Представяне на резултати от решенията по Протокол № 6 от 

заседание на КС, проведено на 27.09.12 г. 

a) На какъв етап е проектът на Булгартрансгаз за газификация 

на Средногорието ? 

3. Презентация  Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” за развитие на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 

4. Сектор транспорт- през погледа на индустрията: 

a)  БДЖ, концесии на морски и речни пристанища; 

b) Политика за предоставяне на конкурентни услуги в 

транспортния сектор 

5. Емисии на парникови газове: 
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a. План за дерогация – приет ли е успешно?  как ще се отрази върху цените 

на електроенергията през следващите години ? 

b. Политиките , насочени към секторите застрашени от изтичането на 

въглерод – МИЕТ/МОСВ 

c. Преходни национални планове съгласно чл. 32 на Директива 75/2010 ЕО 

d.  Механизми за разпределение на приходите от търговия с квите за емисии 

на парникови газове - МОСВ 

e. Обсъждане и приемане на състав от държавни и бизнес-структури, които 

да определят свои представители в експертан група за разработване на 

финансови механизми за компенсиране на застрашени от изтичане на 

въглерод емисии (поради увеличени цени на електроенергия). 

 

По точка 1 от дневния ред – професор Пеловски изнесе презентация на тема 

„Дейности и проблеми на химическата промишленост” /приложение № 1 към 

протокола/. Представени бяха базови показатели за българските фирми, най-

важните от които са:брой и честота на трудовите злополуки, опасни и неопасни 

отпадъци, серни и азотни окиси, тежки метали, парникови газове,  консумация на 

енергия и енергийна ефективност.  

Представени бяха най-успешните големи компании, като -  Лукойл Нефтохим АД; 

Свилоза АД, Солвей-Соди, Агрополихим АД,  които чрез направените инвестициите в 

основни технологии и нови мощности, чрез  намаляване на специфични енергийни 

разходи и парникови емисии  са допринесли за устойчиво развитие на химическата 

индустрия и на страната.  Положителни промени са постигнали фирмите : Агрия, 

Зебра, Пластимо и Оргахим  чрез подобрени технологии, намаляване на парникови 

емисии, усвояване на нови асортименти  

Набелязани бяха основните  проблеми пред химическата промишленост,  свързани с: 

- отсъствие на сигурност и високи цени при снабдяването с природен газ и 

дървесина за големите потребители; 

- бавни процедури за получаване на необходимите административни 

разрешения и висока цена на внедряваните нормативни документи; 

- отсъствие на финансов механизъм за ускоряване на иновациите и 

инвестициите 

Представена беше позицията на БКХП изразена в необходимостта от създаване на 

междуведомствена работна група към МИЕТ за разработване на финансов механизъм 

за компенсиране на секторите с най-високо потребление на електрическа енергия, и 

секторите които са изложени на риск от „изтичане на въглерод”. Предложено беше 

към работната група да се включат и експерти от водещи фирми на браншовите 

организации, БАН, Университететите и НПО. 
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По точка 2 а  от дневния ред -  г-н Темелков представи статусът на проектът на 

Булгартрансгаз ЕАД за газификация на Средногорието, който предвижда изграждане 

на ново газопроводно отклонение от съществуващия магистрален газопровод до гр. 

Пирдоп и гр. Златица. Целта на проекта е пренос на природен газ за газификация на 

общините Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Мирково, Чавдар и Челопеч. 

Проектът е заложен в част Прединвестиционна подготовка на Инвестиционна 

Програма ИП 2013-2017. Газопроводът ще бъде с дължина около 46 км., с прогнозна 

стойност около 7 млн. евро. На 4-ти април 2012 г. Булгартрансгаз ЕАД кандидатства с 

проекта за финансиране по Мярка 1 от програмата „Идентификация на проектни 

линии за финансиране или съфинансиране на Международен фонд Козлодуй (2010-

2013)”, като в зависимост от решението на МФ „Козлодуй” и съобразно резултатите от 

проучването ще се вземе решение за начина и обхвата на реализация на проекта. 

 

По точка 3 от дневния ред - г-н Гератлиев изнесе презентация на тема „Напредък в 

изпълнението на ОП”Конкурентоспособност”” /приложение № 2 към протокола/, 

като акцентира върху:  Напредък в изпълнението на оперативната програма;   

Изпълнение на инициативата JEREMIE;  Програма „Енергийна ефективност и зелена 

икономика” (ОПК + ЕБВР);  Напредък по проекта за изграждане на София Тех Парк и  

Визия за програмен период 2014-2020 в контекста на България 2020.  

Застъпени бяха и основни теми от новия програмен период на ОП 2014-2020, най-

важните от които  ще бъдат насочени към: 

 Развитие на предприятията, инвестициите и инфраструктурата свързана с 

бизнеса; 

 Изследвания и иновации; 

 Енергийна и ресурсна ефективност и промени в климата; 

 Енергийна ефективност; 

 Туризъм 

 

 На въпрос на г-н Румен Радев за вероятността да бъде отворена отново схема 

за Технологична модернизация за големите предприятия, г-н Гератлиев отоговори, че 

към момента около 43% от договорените средства по Оперативната програма са били 

насочени към големите предприятия. Съгласно Регламент на ЕК съотношението на 

отпусканите средства по тази програма за големи предприятия и за микро, малки и 

средни е 20% към 80%. На въпрос на бизнеса съществува ли възможност да се 

промени това съотношение до края на програмния период-2013 г. г-н Гератлиев 

отговори, че няма много полезни ходове за лавиране.   
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 Г-жа Паунова отново повдигна въпроса дали се предвижда чрез Оперативната 

програма да се стимулират секторите допринасящи за производство на стоки с висока 

добавена стойност, както и  експортно-ориентирани сектори и фирми. 

 Г-н Гератлиев отговори, че през следващия програмен период на ОП 

"Конкурентоспособност" се планира подкрепата на  експортно-ориентираните  и 

високотехнологични компании .  

 

По точка 4 от дневния ред – г-н Стаменов предложи на следващото заседание 

на КС да бъдат поканени  представители от Министерството  на транспорта , които да 

отговарят на въпроси повдигнати от участниците в КС, отнасящи се до: БДЖ-товарни 

превози, концесии и речни пристанища, и политика за предоставяне на конкурентни 

услуги в транспортния сектор 

 

По точка 5 от дневния ред  - Емисии на парникови газове:  

a) План за дерогация – г-н Куюмджиев информира членовете на МС, че все още 

няма Решение от компетенциите на Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК.  Към 

момента Генерална дирекция „Действия по климата” на ЕК е постановила, че 

Заявлението е съвместимо с чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО. 

По темата „Национален план за инвестиции на Р България за периода 2013-

2020” беше предоставено и писмено становище на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването”, МИЕТ: „С Протоколно Решение от 28.09.2011 г., 

Министерския съвет на Република България прие: 

1. „Национален план за инвестиции (НПИ) на Република България за 

периода от 2013 до 2020 г.“; 

2. Одобри,  Заявлението на Република България по член 10в, параграф 5 

от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за преходно 

безплатно разпределяне на квоти за модернизирането на производството на 

електроенергия; 

3. Определи, Министъра на икономиката, енергетиката и туризма до 

30.09.2011 г. да представи Заявлението пред Европейската комисия (ЕК). 

В процеса на проведените преговори от страна на МИЕТ с ЕК, на основание 

Раздел 4 от Заявлението на Република България, е разработен и представен за 

одобрение от ЕК и проект на Наредба за „Оганизацията и контрола на изпълнение, 

механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на 

НПИ на Република България за периода от 2013 до 2020 г.“. След постановяване на 

положително Решение на ЕК по Заявлението на Република България, в срок до 

31.12.2012 г., Проекта на тази Наредба предстои да бъде приет и със съответния акт 

на Министерския съвет. 
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С Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. относно Заявлението на 

Република България по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета за преходно безплатно разпределяне на квоти за 

модернизирането на производството на електроенергия, нотифицирано от България, 

по компетенциите на Генерална дирекция „Действия по климата“, ЕК 

постанови, че Заявлението е съвместимо с член 10в от Директивата.  

Предстои постановяването и на Решение на ЕК от компетенциите на 

Генерална дирекция „Конкуренция“.  

На основание, Раздел 5 – „Национален План за Инвестиции“, т. 5.2. – 

„Инвестиции в рамките на Националния план за инвестиции на Република България“ 

от Заявлението на Република България по член 10в, параграф 5 от Директива 

2003/87/ЕО, при отклонение на пазарната стойност на емисиите на парникови газове, 

по-голямо от 10 % спрямо референтната стойност на същите, заложена в НПИ, 

ежегодно до 01.07., Министъра на икономиката, енергетиката и туризма обявява 

корекцията на база “сетълмент” цените от борса ICE за бъдещи договори с дата на 

плащане през месец юни от текущата година.  

Отчитайки необходимостта от предварителна подготовка на търговските 

дружества, включени в НПИ на Република България за периода от 2013 до 2020 г., за 

изпълнение на предвидените от тях инвестиционни проекти, със Заповед № РД-16-

1101 от 23.08.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма 

е определена референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид – 

СО2 за 2013 г. (като първа година от НПИ) в размер на 9,27 €/тон СО2.  

От своя страна, МИЕТ проведе индивидуални срещи с операторите, включени 

в НПИ, за уточняване на необходимите следващи действия и сроковете за тяхната 

реализация с цел подготовка за успешното участие на търговските дружества в НПИ 

на Република България 2013 г. – 2020 г.  

Влиянието на НПИ върху цените на електрическата енергия през периода от 

2013 до 2020 г. е от компетенциите на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране.” 

c) Преходен национален план чл. 32 на Директива 75/2010 ЕО 

 Предоставено беше становище от МОСВ и МИЕТ относно разработването и 

прилагането на Преходен национален план за големите горивни инсталации, съгласно 

изискванията на Директива 2010/75/ЕО, както следва:  „Съгласно чл.82, параграф 3 

от Преходните разпоредби на Директивата ,  държавите-членки на Европейския съюз 

са длъжни да спазват, считано от 01.01.2016г., изискванията на Глава III и 

Приложение V за всички големи горивни инсталации (ГГИ) разположени на нейната 

територия и попадащи в обхвата на чл.28 от споменатата директива. 
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Нормите за допустими емисии (НДЕ) за серен диоксид, азотни оксиди и прах, които 

следва да се спазват от 01.01.2016г., са по-строги от тези, определени в сега 

действащото законодателство. Това се отнася особено за емисиите на азотни оксиди 

от инсталациите, изгарящи вносни черни въглища (което ще засегне например ТЕЦ 

„Варна“ и ТЕЦ „Русе“). За онези инсталации, които по технически, икономически или 

други причини не са в състояние да изпълнят изискванията на директивата до 

01.01.2016г., е допустимо прилагането на член 32(1) от новата директива. Съгласно 

него, за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2020г. държавите-членки могат да изготвят 

и изпълнят Преходен национален план (ПНП) за постигане на изискванията на 

директивата.   

Същността на плана се състои в разработване и приемане на такъв график за 

привеждане в съответствие на инсталациите, който да осигури линейно 

намаляване на общите нива на емисиите на включените в ПНП инсталации в 

резултат на поетапното им привеждане в съответствие с изискванията на новата 

директива. На практика планът се явява облекчение за централите, включени в 

него, и за икономиката на страната, един вид дерогация, която позволява да се 

изпълняват изискванията на новата директива не от 01.01.2016г., а от по-късни дати 

между 2016 и 2020 година. 

В плана за всеки от споменатите по-горе замърсители, по посочени в директивата 

критерии, се установява таван за общите емисии (определени като тонове за година) 

от всички инсталации включени в него. Таванът за 2016 година се определя на базата 

на НДЕ по старата директива за ГГИ (2001/80/ЕО) при работни часове и натоварване 

на инсталациите осреднени за периода 2000-2010 година, а този за 2020 – при 

същите условия, но с НДЕ по новата директива. Таванът за междинните години (2017, 

2018 и 2019) се определя в зависимост от таваните за 2016 и 2020, като изискването 

е изпълнението на плана да води най-малкото до линейно намаляване на емисиите 

между тези две години. Още в края на 2011г. МОСВ със свое писмо информира 

операторите на ГГИ за възможността за разработване и изпълнение на ПНП и покани 

онези от тях, които считат за необходимо да бъдат включени в него, да заявят своето 

желание писмено. На базата на получените писма МИЕТ представи в МОСВ списък, в 

който са включени следните големи горивни инсталации: ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ 

„Варна“, ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „Свилоза“, ТЕЦ „Девен“, ТЕЦ 

„Видахим“, ТЕЦ „Монди Стамболийски“ и „Топлофикация София“, „Топлофикация 

Русе“.  

На този етап от страна на МОСВ са извършени изчисления на всички необходими 

данни за предложените за включване в плана централи. Информацията е 

предоставена на МИЕТ, което на базата на нея и имайки предвид различни 

изисквания, като например за сигурността на енергоснабдяването, трябва да 
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представи в МОСВ график за привеждане в съответствие на централите, предложени 

за включване в ПНП. След проверка дали изпълнението на графикът отговаря на 

формалните изисквания на директивата и внасянето (при необходимост) на корекции, 

МОСВ ще изготви Преходния национален план. 

Трябва да бъде подчертано, че крайният срок за представяне на ПНП в 

Европейската комисия е 1 януари 2013 година. Преди това, съгласно внесения в 

Народното събрание и приет на първо четене ЗИД за Закона за чистотата на 

атмосферния въздух“, планът трябва да бъде одобрен от Министерски съвет.” 

 

 е) Обсъждане и приемане на състав от държавни и бизнес-структури, които да 

определят свои представители в експертна група за разработване на финансови 

механизми за компенсиране на застрашени от изтичане на въглерод емисии (поради 

увеличени цени на електроенергия). 

 Г-жа Паунова отново повдигна въпрос за приемане на модел/схема за 

финансови компенсации от увеличени цени на ел.енергия, съгласно член 10(а)6 на 

Директивата, което е направено в повечето страни-членки. Страната ни е голям 

производител на метали, приети от ЕК като застрашени от „изтичане” в трети страни и 

региони. Такъв модел трябва да се разработи от междуведомствената  работна група 

към МИЕТ, в която има представители на МОСВ, МФ и застрашените сектори. 

Независимо дали ще бъде изготвена заповед за състава и дейността на работната 

група (или няма да бъде изготвена такава) , то тя трябва да разработи такъв модел. 

 Г-жа Теодора Борисова представи позицията на Европейския съвет на 

химическата промишленост (приложение № 3 към протокола ) относно промяната 

на графика за търговете и изземването на квоти от пазара. Според Европейският 

съвет на химическата промишленост тези действия са погрешни и практически 

неефективни. Г-жа Борисова помоли секретариата на съвета да разпространи 

представената позиция до членовете. 

 Г-н Константин Стаменов представи в писмен вид „Предложение за 

допълнително финансиране на зелена енергия”, изразяващо се в следното:  

приходите от продажба на емисии на Р България да се използват за допълнително 

финансиране на произведената енергия от ВЕИ. (приложение № 4 към 

протокола). Това предложение  ще бъде в полза на засегнатите страни: НЕК, ЕРП, 

производителите на ВЕИ, индустрията и всички категории потребители. 
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По точките от дневния ред, 

Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност 

РЕШИ: 

 

На следващото заседание на КС да бъдат поканени  представители от Министерството  

на транспорта, информационните технологии и съобщенията по въпроси повдигнати 

от участниците в КС отнасящи се до  БДЖ-товарни превози, концесии и речни 

пристанища, както и политика за предоставяне на конкурентни услуги в транспортния 

сектор. 

 

  

 

Следващото заседание на Консултативния съвет към „Пакта за индустриална 

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

 

 

 

 

 

  

 

  


