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Информация  

от заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж 

към министъра на икономиката 

 

състояло се на 24.06.2015 г., от 16.00 часа, в сградата на Министерството на 

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

 

Днес, 24.06.2015 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); 

Даниела Везиева, заместник- министър на икономиката 

 

Членове на Съвета и представители на Министерството на енергетиката, 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на 

образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика:  

 

Антон Павлов Заместник-министър на енергетиката 

Мария Андонова Директор на дирекция „Връзки с обществеността и 

протокол” МЕ 

 

Константин Делисивков Изпълнителен директор на БФИЕК 

Петя Евтимова Ръководител на звено за управление на програмата 

Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на 

дуалното обучение в българската образователна 

система 

Румен Тушев Представител на Министерството на финансите 

Елка Димитрова Директор на дирекция „Политика на пазара на труда и 

трудовата мобилност”, МТСП 

Румяна Костадинова Държавен експерт МОН 

Антон Петров Председател на БАМИ 

Политими Паунова Изпълнителен директор на БАМИ 

Камен Колев  Заместник-председател на Българска стопанска камара   

(БСК)  

Димитър Савов Директор на дирекция в МТИТС 

Румен Радев Заместник-председател на АИКБ   

Александър Димитров Представител на Българска търговско-промишлена     

палата (БТПП) 

Иван Куков Представител на Българска асоциация на      

електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) 

Васил Александров Представител на Агрополихим АД 

Лилия Смедарчина Заместник-председател на Федерация на научно     

техническите съюзи в България (ФНТС); 

Илия Келешев Председател на Българска браншова камара-      

машиностроене (ББКМ); 
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Иван Андреев Изпълнителен директор на Българска браншова 

камара-  машиностроене (ББКМ); 

Пола Найденова Представител на „Агрополихим” АД и член на УС на 

БФИЕК 

Елена Пищовколева Началник на отдел „Насърчаване на инвестициите и 

инвестиционните  

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 

       

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. Обсъждане на предложената от Комисията за енергийно и водно регулиране 

нова цена „задължения към обществото”,  водеща  до ръст в крайните цени на 

електроенергията за всички индустриални консуматори.  

2. Изслушване на информация от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за предприетите мерки  

за гарантиране на качествени, срочни и на конкурентни цени услуги за 

превоз на големи товари в страната, както и такива предназначени за внос и 

износ – отговорен представител на МТИТС. 

3. Предоставяне на по-подробна информация от Министерството на 

образованието и науката за хода на работата по пилотното въвеждане на 

дуално обучение в професионалните гимназии от 15 септември 2015 г. – 

отговорен представител на МОН 

4. Разни 

Постъпи предложение от г-н Делисивков за добавяне на нова тема (към т. 1) от 

дневния ред – „Размер на недовзетия приход на Булгаргаз ЕАД към момента и 

процентовото му отражение върху намалението на цената на природния газ от трето 

тримесечие на 2015г”.  

Предложеният дневен ред и включването на нова точка беше гласувано единодушно 

от присъстващите членове на Съвета. 

По т. 1 от дневния ред – изказване направи г-н Стаменов, който предостави 

актуална информация от проведената по-рано същия ден извънредна среща в 

Министерския съвет в присъствието на Министър-председателя, г-н Бойко Борисов, 

вицепремиера, г-н Томислав Дончев, министрите на икономиката и на енергетиката, 

г-н Божидар Лукарски и г-жа Теменужка Петкова, представители на 

работодателските организации, на бизнеса и синдикатите. На тази среща е било 

обсъдено създаването на фонд, който да управлява средствата от възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ), кафява енергия и постъпленията от продажбата на 

квотните емисии. Поставен е бил едноседмичен срок на министъра на енергетиката 

да изготви и предложи законодателни промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)и в 
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Закона за енергия от ВЕИ. свързани с: облагане на износа на електроенергия с такса 

„задължение към обществото” (по преценка на Регулатора).  

Бизнесът категорично е настоял за реални реформи в енергетиката, а не само да се 

търсят временни решения, чрез увеличение на цените на ел. енергия.  

Относно Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници, която е на етап обществено обсъждане, е необходимо да 

се предприемат мерки за ускоряване на нотификацията й от ЕК.  

Обсъждано е създаването на Обществен съвет към МС с представители на ресорния 

вицепремиер, министрите на икономиката, на енергетиката и на финансите, които да 

начертаят конкретна пътна карта с времеви рамки, като синдикатите и бизнеса да 

следят изпълнението на тази пътна карта. Предстой след седмица отново среща при 

Премиера. 

 

В дискусията се включи и г-н Камен Колев, също участвал в срещата при Премиера, 

който допълни че се е разглеждал въпроса за ускоряване прегледа на всички ВЕИ, 

които са изградени при неспазване условията на нормативните изисквания и 

подчерта че 350 ВЕИ са изградени по Програмата за развитие на селските райони, 

като не е ясно към момента колко от тях получават и преференция при изкупуването 

на ел. енергия. Към момента не се предвижда по-голямо увеличение на цената за 

бита, освен предвиденото 1.5%, за разлика от ЕС където цената за бизнеса е от    

2,5 до 4 пъти по-ниска от цената за бита.  

 

Г-н Румен Радев, също участвал в срещата при Премиера, изказа благодарност на 

Министерството на икономиката за оказаната подкрепа и изразяването на ясна 

позиция в подкрепа на бизнеса (при изработването на Наредбата и неприемането на 

искането от КЕВР увеличение), като подчерта че отстояването на такава позиция е 

важно за самия бизнес, не защото ще окаже съществено влияние върху бъдещата 

цена на ел. енергията, а защото индустрията започва да припознава своето 

министерство, и министерството застава зад правилните искания на индустрията. 

Подчертано беше, че в интерес на истината и от страна на Министерството на 

енергетиката се забелязва искрено желание за работа в правилна посока. 

С някои от участниците в срещата, например синдикатите, имат принципни различия 

по въпроса за оптимизация на човешкия ресурс в сектора. Бизнесът очаква от КЕВР 

да разкрие допълнителни резерви поради избраната от Регулатора база данни за 

изготвяне на годишния му доклад.  

Въпреки всички проблеми в енергетиката, г-н Радев счита че мнозинство хора 

работещи в този сектор са стойностни, стараещи се да работят добре, и не е 

възможно да продължава толерирането на нищожно малцинство, което продължава 

да се възползва от слабостите в сектора.  

В предишния период по ОП „Конкурентоспособност”, към МИЕ, също са правени 

опити за финансиране изграждането на ВЕИ, но поради натиска на индустрията това 

не се е случило. 

 

Заместник-министър Павлов акцентира върху факта, че изготвянето на проект на  

Наредба за намаляване тежестта......... и ускоряване на нотифицирането й зависи от 

изпълнителната власт (МЕ, МИ и МФ). Работната група е изготвила проект, който към 

момента е в процес на обществено обсъждане. Постъпили са много предложения за 

изменения и допълнения, като все още няма официално предложение ..... 
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Относно поетия ангажимент към 1-ви август да има действаща Наредба всички 

възникващи въпроси се отправят незабавно към ЕК, като целта е да се получават 

писмени отговори. На 29 юни изтича срока за обществено обсъждане и целия текст 

на проекта на наредбата ще бъде изпратен за нотифициране, с молба за възможно 

бърза нотификацията (обикновено такава нотификация отнема не по-малко от 40 

дни). Работната група ще се събере отново през следващите дни за да се обсъдят 

наличните данни, известни към момента.  

БЕХ и НЕК са направили предложение на срещата при Премиера за законодателна 

промяна, която ще им даде възможност реално да контролират ВЕИ инсталациите, 

при изкупуване на произвежданите количества, тъй като към момента не получават 

пълна информация, но не съществува законов текст, чрез който да осъществяват 

контрол.  

 

Г-н Келешев заяви, че данните на Евростат показват, че в другите европейски 

страни съотношението на цена за бита към цена за бизнеса е 2:1 до 2.5:1. 

Разбираме, че идват избори през есента, но ако сега не се вземе благоприятно 

решение (предвид това че КЕВР е подчинен на парламента) и цената за бита остане 

същата до края на годината, не е ясно как се повишава цена от 1-ви януари.  

 

В изказването си г-жа Политими Паунова наблегна, че бизнесът и обществото 

плащат високата цена за ел. енергия, заради крупните нарушения в сектор 

енергетика. Задължително трябва не само да се стигне до старото ниво на цените, но 

основната цел е тази цена да се намали за големите енергийни консуматори. 

Философията на политиката за индустрията е свързана с конкурентоспособност на 

трети пазари, за което е необходимо и получаването на енергия на конкурентни 

цени.  

 

Връщайки се към темата за Наредбата г-н Румен Радев заяви, че една немалка част 

от индустрията, по подразбиране, няма възможност да се възползва от 

преференцията на Наредбата, т.е. тази индустрия не попада в Приложение 3 и 

Приложение 5, и апелира за спазване на принципа „за недискриминация”. Счита, че  

има резерви в тази посока, на основата на които трябва да се изработи 

предложение, което да се подложи на обсъждане.  

 

Г-н Делисивков благодари на тримата министри (на енергетиката, на икономиката и 

на финансите) и лично на г-н Павлов в качеството му на председател на работната 

група, както и на експертите от трите ведомства за положените усилия и 

приключване на работата по проекта на Наредбата в кратък срок. Дебатът за 

крайната цена на ел. енергията за големите консуматори ще продължи. .... 

По допълнителната точка от дневния ред "Размер на недовзетия приход на 

Булгаргаз ЕАД към момента и процентовото му отражение върху 

намалението на цената на природния газ от 3-тото тримесечие на 2015 г.", 

заместник-министър Павлов, прие в писмен вид зададения въпрос от г-жа 

Найденова, и пое ангажимент да отговори чрез секретариата на Съвета. Молбата на 

членовете на Съвета е отговора да съдържа не само данни за общия размер на 

невзетия приход на Булгаргаз, а и как се планира да бъде покриван този размер 

през всяко едно от следващите тримесечия (т.е. по колко за всяко тримесечие), за 

да може бизнеса да планира. 
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По т. 2 от дневния ред- г-н Димитър Савов представи стратегията за развитие на 

железопътния транспорт в Република България и план за оздравяване и развитие на 

групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015-2020 г., който е на етап публично 

обсъждане. Представена беше информация и за модернизацията и на автомобилния,  

морския и  авиационния транспорт. 

 

Г-н Стаменов припомни че БДЖ също попада в списъка на големите енергийни 

консуматори.  

 

Г-жа Паунова като представител на металургичната индустрия заяви, че много от     

големите металургични предприятия са се отказали от услугите на БДЖ големи 

товари, поради скъп и некачествени услуги. В сектора все пак има конкуренция, 

което според нея не е достатъчно. Във връзка с издадената заповед за затваряне на 

жп гари  г-жа Паунова попита дали е направен анализ как това ще се отрази на 

бизнеса, в частност на металургичните предприятия, чиито най-голям дял в 

превозите на БДЖ е скрапа. 

 

Г-н Савов пое ангажимент да отправи въпроса към НК „Железопътна 

инфраструктура” за получаване на компетентен отговор, който да бъде изпратен до 

секретариата. 

 

Заместник-министър Любен Петров попита предвижда ли се изграждането на 

коридор Истанбул – Русе, предвид проявения голям китайски интерес за ЖП 

транспорт на техни стоки до Европа за 12 дни, а не както е до момента за 18 дни. Да 

се вземат предвид усилията на Пакистан да „премести” сегашното трасе за превоз на 

китайски стоки през негова територия до Истанбул, след което стоките да се 

придвижат до пристанище Русе откъдето да бъдат натоварени по р. Дунав до 

останалата част на Европа. 

Г-н Савов отговори, че проектите по стратегията се изпълняват по план, но 

специално за връзката Истанбул-Русе са  необходими много големи средства. Водени 

са били разговори с катарски инвеститори да изградят коридора на концесия, но без 

реален резултат до момента.  

 

По т. 3 от дневния ред – г-жа Петя Евтимова предостави информация за 

Швейцарската програма за въвеждане на принципи на дуалното обучение в 

българската образователна система, където се предвиждаща да се разработят по две 

учебни програми всяка година. Тази година се стартира с учебна програма за 

машинен техник и техник млекопреработвател.  

 

Г-жа Костадинова представи разликите между австрийския, немския и швейцарски 

модел на дуалното обучение, и отбеляза че и в България имаме добри традиции в 

тази област.  

Изнесената информация не удовлетвори в достатъчна степен представителите на 

бизнеса, което становище беше заявено от г-н Келешев, и се оформи виждане на 

членовете на Съвета в най-скоро време по този много важен за индустрията въпрос 

да бъде поканен отговорния заместник-министър на образованието, с когото да се 

дискутират въпросите. 
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По точка 4 от дневния ред беше решено, по предложение на заместник-министър 

Любен Петров, гласуването за приемането на нов член на Съвета да се отложи за 

следващото редовно заседание, като точка 1-ва.  

 

Следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 29 юли (последната 

сряда от месеца).  

 

РЕШЕНИЯ 

 

Към т. 1 Министерство на енергетиката да представи справка за Размера на 

недовзетия приход на Булгаргаз ЕАД към момента и процентовото му отражение 

върху намалението на цената на природния газ от трето тримесечие на 2015 г. и 

какви са прогнозите за следващите две тримесечия. 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

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

 /Любен Петров/ 

 

 

Съгласувал: 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

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

/Константин Стаменов/ 

 

Изготвили: 

 

Секретариат на съвета от страна на МИ: 

/Илияна Хаджийска-Антонова 

Димчо Андреев/  


