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П Р О Т О К О Л 

№  12 

от заседание на Консултативния съвет към 

Пакт за индустриална стабилност, 

 

състояло се на 16.05.2013 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, 

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

 

 Днес, 16.05.2013 г., се проведе дванадесетото заседание на Консултативния 

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

което присъстваха: 

 

Председател: Асен Василев- министър на икономиката, енергетиката и туризма 

 

Заместник-председател: 

   Константин Стаменов, председател на УС на Българската Федерация 

  на  Индустриалните Енергийни консуматори /БФИЕК/; 

 

Членове:  Анжела Тонева, представител  на ДКЕВР, 

 Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК; 

Михаил Андонов, представител на БЕХ ЕАД; 

Камен Колев, заместник-преседател на УС на БСК; 

Цветан  Симеонов,  председател на БТПП; 

Политими Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация 

на металургичната индустрия (БАМИ);  

Антон Петров, председател на БАМИ; 

Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българската Банка за 

Развитие; 

Димитър Николов, директор -  Българска Агенция за Инвестиции; 

Людмил Александров, представител на „Радомир метал индъстрийз”;  

Александър Александров, представител„Радомир метал индъстрийз”; 

Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България; 

Стоян Пехливанов,  представител на КЦМ Пловдив; 

Георги Радичев, представител на „Булгаргаз” ЕАД 

Николай Минков, изпълнителен директор на Средногорие мед 

индустриален клъстер; 

  Илия Келешев, председател на Българската Браншова Камара по  

  машиностроене (ББКМ); 
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  Илия Левков - председател на УС на Индустриален Клъстер Електромобили 

  ИКЕМ) 
 

  Иван Костов - главен секретар на ИКЕМ  

  Теодора Борисова, представител на Солвей Соди АД; 

Пола Найденова, представител на Агрополихим АД; 

Силвия Несторова,  представител на БКХП; 

Васил Василев, представител на Хелиос Металург  

Ганя Христова, директор на дирекция „Стратегии и програми за 

околната среда”,МОСВ ; 

Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и 

предпремачество”; 

Аксения Велева, директор на дирекция „Природни ресурси и 

концесии”; 

Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването”; 

Стефка Дойчинова, дирекция „Политика по изменение на климата”, 

МОСВ; 

Явор Стоянов, държавен експерт в дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ; 

Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство; 

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

Гриша Захариев, гл. експерт отдел „ИП”, МИЕТ 

Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „ИП”, МИЕТ,  

  Секретариат на Съвета 

  

 Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Консултативния 

Съвет, министър Асен Василев. След установяване наличието на кворум от 

присъстващите членове на КС бе приет следния дневен ред. 

1. Вижданията на министъра и неговите заместници за важните и неотложни 

мерки, които изпълнителната власт трябва за приемат в краткосрочен и средносрочен 

план, за да се осигурят условия за стабилизиране и растеж на българската индустрия 

(дискусията ще бъде открита с кратко резюме на работата на КС за „Индустриална 

стабилност” до този момент); 

 

2. Предложения от представителите на бизнеса за преодоляване на някои 

проблеми и създаване на среда, която да подобрява конкурентоспособността на 

българското производство. 

 

3.  Предложение за създаване на Национален план за електрическа мобилност на 

Република България до 2025 г. от Индустриален клъстер "Електромобили (ИКЕМ)" – 

представя Председателят на УС на ИКЕМ;  

 



 3 

4. Представяне на кратка информация относно статуса на проекта на  

Национална стратегия  за развитие на минната индустрия - докладва директорът на 

дирекция „Природни ресурси и концесии”      

 
 В началото на заседанието министър Василев приветства представителите на 

индустрията, големи енергийни консуматори, за създадената преди една година 

инициатива за ежемесечно заседание на Съвета и изказа извинение за това, че 

толкова късно е успял да свика този Съвет. 

 

По точка 1 от дневния ред -    министър Василев обяви, че се планира нов модел на 

ценообразуване в електроенергията от 1-ви юли 2013 г. без зелена и кафява 

добавки. Основните участници в енергийната система ще продължат да търсят 

възможности за намаляване на разходите си, за да може цената на тока да бъде 

запазена или дори да се намали от 1-ви юли. В енергетиката продължава да се 

работи в правилна посока, на основата на  пазарни принципи,  до момента на 

стартиране на енергийната борса. Според министъра премахването на всякакви 

добавки към цената на тока, без това да се отрази на крайната цена на 

потребителите, ще отвори износа на българско електричество към външни пазари. 

Предстои да се реши още кои електроцентрали с каква мощност ще се включат във 

формирането на микса от енергия за пазара през следващия едногодишен период на 

действие на енергийните цени.  За да бъдат постигнати тези цели е необходимо 

премахване на кръстосаното субсидиране, което  изкривява  пазарния механизъм. От 

следващие ценови и регулаторен период всички консуматори–средно 

напрежение(СН) трябва да излязат на свободния пазар. Набелязани бяха конкретните  

мерки, които ще бъдат предприети още от следващата седмица, както следва: 

   

 Премахване на всички добавки (зелена, кафява енергия и невъзставновяеми 

разходи), за сметка на това всички „крайни търговци“, както и ние на 

свободния пазар (по думите на Министъра) ще бъдат задължени да правят 

микс за потребителите, които да съдържа определен процент  зелена и кафява 

енергия. Според г-н Василев, това ще премахне системните проблеми и ще 

създаде пазарни отношения. 

  За заводските централи, ако не са изпълнени критериите за високо 

ефективност съгласно европейското законодателство – планират прекратяване 

на преференциите. Според Министъра произведената електроенергия в 

заводски централи следва да се консумира от парополучателя/собственика, 

независимо, че може да е отделно юридическо лице. Над нуждите на 

парополучателя ще следва да се реализира на свободния пазар. Подобни 

мерки се обмислят и за топлофикациите, като към момента все още се 
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оценяват крайните ефекти. Предвижда се и премахване на кръстосаното 

субсидиране между ел. и топлинна енергия. 

 За регулирания пазар – квотите ще се определят на базата на икономическата 

логика – първо се изкупува енергията от най-евтините централи. 

 Търговете за студен резерв ще се провеждат на един или три месеца, като ще 

бъде премахнато задължителното изкупуване. Който даде най-добра цена ще 

доставя студен резерв. 

Според Министър Василев тези мерки ще минимизират кръстосаното субсидиране 

между индустрия и бит, а свободния пазар ще започне да работи максимално 

ефективно. Беше направено изявление, че цените за бита ще останат непроменени, а 

тези за индустрията следва да са по-ниски. 

 

По точка 2 от дневния ред  - Г-н Константин Стаменов представи „Резюме на 

резултатите от работата на Съвета и переспективите за развитие, създаване на 

прогнозируема и устойчива икономическа среда”. Материалът беше представен 

предварително на всички членове на Съвета по електронната поща, както и на 

хартиен носител по време на заседанието. В  изказването си г-н Стаменов наблегна 

на факта, че състоянието на европейската икономика налага приемане на нови 

политики за запазване на индустрията. Енергетиката е изключително важен сектор за 

създаване на конкурентно производство и индустриална стабилност. Цитирано беше и 

изказването на еврокомисарят по енергетика Гюнтер Йотингер „Европа трябва да 

мисли за добавянето на четвърта цел към трите енергийни цели (20-20-20) свързани 

с Европа 2020” . Европа трябва да си постави и друга постоянна цел за 20% принос 

на индустрията към брутния вътрешен продукт до 2020 г.””.  

Обобщено беше и мнението на членовете на Съвета от страна на индустрията, че за 

постигане на тези цели  е необходимо не само да се отбелязват възникналите 

проблеми, но и да се взимат конкретни решения за преодоляването им.  

Бизнесът подкрепя намаляването на мрежовите цени и добавките към тях, като 

според индустрията следа да бъдат въведен нов модел за преразпределение на 

разходите за ВЕИ.  в ценообразуването на електроенергията. Търговете на 

централите за ток трябва да са максимално прозрачни, правилата унифицирани и 

пазарни. 

Проведе се дискусия по набелязаните мерки от доклада на г-н Стаменов. 

 

Представителят на ДКЕВР г-жа Анжела Тонева информира членовете на Съвета,  че             

ДКЕВР преразглежда цената за достъп до разпределителните мрежи на територията 

на ЕВН и ЧЕЗ за стопанските потребителители, присъединени на средно напрежение, 

която се формира на дневна база. Практиката показва, че не е добре защитен 
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интереса на потребителите и има рязък ръст на разходите. ДКЕВР ще преразгледа 

формулата и ще предложи нова.  

 

Г-н Радев попита докъде е стигнал международният одит в енергетиката и какви са 

изводите от  докладите на Световна банка и на ЕК. 

Министър Василев отговори, че до 10 дни ще бъдат представени резултати от одита. 

 Г-н Келешев  повдигна въпроса за създаване на възможност за финансиране на 

предприятия по Европейските фондове с персонал до 500 работници на  пълно 

работно време, без ограничение в размера на активите или оборота. Тези 

предприятия не отговарят на изискванията за МСП  по българското законодателство, 

но в някои европейски страни тези дружества успешно се възползват от европейските 

финансови инструменти. 

Г-н Людмил Александров приветства отпадането на субсидията за кафява енергия  

Министър Василев отново подчерта, че ще отпаднат абсолютно всички добавки 

(зелена, кафява и невъзвръщаема добавка) при новия модел на ценообразуване от 1-

ви юли 2013 г. Представена беше и кратка информация за проекта „Набуко”, които е 

в доста напреднала фаза. Водят се преговори по цената на газа, която се очаква да 

бъде значително по-ниска от сегашната цена. Относно проучванията и добива на 

шистов газ министър Василев заяви, че най-голямата инвестиция в енергетиката ще 

бъде разработването на екологична технология за извличане на шистов газ, което е 

много вероятно да се случи до 2018-2020  г. Едва тогава България ще бъде 

конкурентна на газовия пазар.  

 Г-н Пехливанов също приветства премахването на всички добавки при 

ценообразуване на тока. Според него е добре да има яснота какви ще са ефектите и 

цената от новия модел, когато добавките бъдат премахнати. 

 

Г-жа Паунова подчерта, че инвестициите направени в цветната металургия са 

направили тази индустрия  енергоефективна, независимо от  енергоемкостта й.  

 Повдигнат беше и въпросът за възстановяване на работната група за  

разработване на механизъм за финансови компенсации (държавна помощ) за 

компенсиране на индустрията и предотвратяване на „въглеродното изтичане” на 

засегнатите от ЕСТЕ индустрии.  

 Министър Василев заяви, че  вижданията на това правителство е, че не може 

индустрията да разчита на „държавна помощ” през следващата една година.  

По точка 3 от дневния ред - Министър Василев  заяви, че бъдещето при 

автомобилостроенето е в тази индустрия и подкрепя инициативата на ИКЕМ. 

Презентация на тема необходимост от създаване на Национален план за електрическа 
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мобилност на Република България до 2025 г. от Индустриален клъстер 

"Електромобили (ИКЕМ) беше изнесена от г-н Иван Костов. 

 

По точка 4 от дневния ред – г-жа Велева докладва, че проектът на  Национална 

стратегия  за развитие на минната индустрия е изготвен, съгласуван с бизнеса и се 

очаква да бъде внесен за обсъждане в Съвета за развитие.  

 

Заседанието приключи в 15.30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

 

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

 /Константин Стаменов/ 

 

 

 

 

 

 

 

Секретариат: 

/Илияна Хаджийска-Антонова/ 

 

 

Съгласувал:  

 Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на 

 енергоснабдяването” 


