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П Р О Т О К О Л 

 

№  2 

 

от заседание на Консултативния съвет към  

Пакт за индустриална стабилност,  

 

състояло се на 29.05.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, енергетиката и 

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

 

 Днес, 29.05.2012 г., се проведе второто формално заседание на Консултативния 

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

присъстваха: 

 

Председател: Делян Добрев -  министър на икономиката, енергетиката и туризма 

 

Заместник-председатели: 

Евгения Харитонова – заместник-министър 

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; 

Антон Петров, представител на Българска асоциация на металургичната 

индустрия /БАМИ/; 

Георги Николов, представител на БАМИ; 

Стоян Пехливанов, представител на КЦМ АД-Пловдив; 

Красимир Дачев, председател на СД на „Свилоза” АД; 

Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българска банка за 

развитие 

Ангел Желязков, представител БИОВЕТ АД; 

Лъчезар Цоцорков, представител на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД; 

Теодора Борисова, мениджър връзки с институциите на СОЛВЕЙ СОДИ 

Николай Минков, Средногорие Мед Индустриален Клъстер; 

Камен Колев, представител на БСК; 

Димитър Николов, представител на БАИ; 

Цоло Вутов, управител на ГЕОТЕХМИН; 

Анастас Испириам, представител на ХЕМУС-М; 

Димитър Гогов, изпълнителен директор на БУЛГАРГАЗ ЕАД; 

Иван Йотов, изпълнителен директор на ЕСО ЕАД; 

Ивелин Желязков, представител на Асоциация на индустриалния капитал 

в България 

Пола Найденова, представител на АГРОПОЛИХИМ АД; 

Иван Андреев,  представител на БМГК 

Лъчезар Цоцорков, изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД; 

Кирил Иванов, представител на ЕСО ЕАД; 

Васил Хубанов, представител на ЕСО ЕАД; 

Пламен Герджиков, представител на ЕСО ЕАД; 

Анета Иванова, представител на ЕСО ЕАД; 

Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство; 

Иво Лефтеров, изпълнителен директор на НЕК ЕАД; 

Аглика Тодорова, представител на НЕК ЕАД; 

Ангел Желязков, представител на „Биовет” АД;  

Людмил Александров, представител на РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ 

АД; 

Давид Бонев, представител на РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД 

Алекс Нестор, представител на DUNDEE PRECIOUS METALS; 

Кирил Гератлиев, главен директор на Главна дирекция „Европейски 

фондове по конкуретноспособност” ГД „ЕФК”; 
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Албена Марачева, гл. експерт в ГД „ЕФК”; 

Люба Никифорова, представител на „Златна панега” АД 

Николай Налбантов, директор на дирекция „Европейско и регионално 

енергийно сътрудничество” /МИЕТ/; 

Димитър Куюмджиев, директорът на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването” /МИЕТ/; 

Ивелина Иванова, експерт в МИЕТ; 

Станислав Стефанов, гл. експерт в МИЕТ 

Веселин Горнишки, директор в ИАНМСП 

Емилия Радева началник отдел „Иновации и предприемачество” в МИЕТ 

Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „И и П” 

 

 Заседанието бе открито от Председателя на Консултативния Съвет, г-н Делян 

Добрев, който информира присъстващите за свършената административна работа до 

момента /от предходното заседание на 3 май 12 г./. След като се установи наличието 

на кворум от присъстващите членове на КС бе пристъпено към работа при 

следния дневен ред, предложен от БФИЕК. 

 

1. Сектор – Минна промишленост  

2. Предварително представяне на програмата предприемачество и 

иновации 2014-2020 /МИЕТ/ 

3. Природен газ 

a) Варианти за индексиране на цената на природния газ съгласно 

договореностите от 16 май 2012. Как ще бъдат компенсирани 

индустриалните потребители със задна дата или от 1-ви юли. 

b) Булгаргаз ЕАД ще представи резултата от срещата с Българската 

банка за развитие относно възможностите за аутсорсване на 

валутните и хеджинг операции.  

c) Възможно ли е, ако има проекти за електропроводи (400 KV) с Гърция 

и Турция, те да се реализират по трасетата на планираните 

междусистемни газопроводни връзка? Това ще даде възможност за 

синергия при процедурите по учредяване на сервитутни права. 

d) Кратък доклад относно предприети мерки и напредък по пътните 

карти на междусистемните връзки. 

 

4. Пазар на електроенергия в България 

a) БЕХ ще представи първи вариант на правила за провеждане на 

търгове от централите; 

b) ДКЕВР ще представи актуална информация относно развитието на 

балансиращите групи; 

c) НЕК и ЕСО ще докладват относно системата за сетълмент на сделките 

с електрическа енергия.  

 

5. Механизъм за преразпределение на разходи за ВЕИ; 

6. Емисии на парникови газове: 

a) Предотвратяване на „изтичането на въглеродни емисии”, чрез защита 

на предприятия с възприети глобални системи на ценообразуване, срещу 

тежестта на косвените СО2  разходи; 

b) „Преходни национални планове” в период 2016-2020, съгласно 

Директива 2010/75/ЕС, 

c) Инвестиционният план или Заявлението  за разпределение на 

безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 по чл. 10в от 

Директива 2009/29/ЕО. 

 

 По точка 1:  Презентация за Българската минно геоложка камара беше 

представена от Председателя на камарата, Д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Изложени бяха 

основни дейности и постижения, както и добри практики на членовете на Камарата: 

„Челопеч Майнинг” ЕАД-Дънди Прешъс Металс Инк.; „Елаците Мед” АД; „Мини Марица 

Изток” ЕАД; „Асарел Медет” АД; „Каолин” АД; „Инермат” АД.  



 3 

 Министър Добрев отговори на поставените въпроси от членовете на камарата по: 

ОП „Конкурентоспособност”; свободният пазар на електроенергия; както и по общи 

въпроси, включително и приемане от МС на Национална стратегия за развитие на 

добивната промишленост. Разгледани бяха и проблемни въпроси свързани с 

концесионните договори на Целзиан и Каолин.  

 

 По точка 2: Презентация на тема „Оперативна програма за иновации и 

предприемачество 2014-2020” беше представена от г-жа Албена Мерачева, гл. експерт в 

Главна дирекция „Европейски фондове по конкурентоспособност” /ГД „ЕФК”/.    

В презентацията беше акцентирано на: постигнатото до момента от МИЕТ; ключови 

действия на министерството, свързани с подготовката на оперативната програма за 

иновации и предприемачество за периода 2014-2020, както и на тематични цели и 

инвестиционни приоритети. Предстои сформиране на работна група за разработване на 

ОП за иновации и предприемачество, която да отговаря за разработването на проект на 

ОП; да разработва приоритетите на Програмата; да анализира приоритетите на България 

и секторните стратегии в областта на иновациите и предприемачеството; да осигури 

съответствие с приложимото европейско и национално законодателство и да следи за 

изпълнението на предварителните условности, приложими за ОП. 

 Министър Добрев увери бизнеса, че с предприетите структурни промени, състоящи 

се в сливане на Междинното звено и Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност”, 

и създаването на ГД”ЕФК”, се съкращава два пъти времето за одобряване на отчетите на 

бенефициентите и разплащането с тях. Отправена беше покана към бизнеса за активно 

включване в работата на работната група, за разработване на оперативната програма.  

  

 По точка 3 - Природен газ:  

 т. 3. а – ще бъде разгледана на следващо заседание 

 

По т. 3. b. Господин Гогов информира присъстващите за резултата от проведената 

на 9-ти май среща с ръководството на Българската банка за развитие, относно проучване 

на възможностите за аутсорсване на валутните и хеджинг операции. Трудностите пред 

хеджирането, потвърдени и от г-н Караниколов, са срокът на извършване на плащанията 

и начинът  на ценообразуването, които са предмет на Закона за обществените поръчка.  

 Г-н Людмил Александров, от името на бизнеса, поиска промяна на методиката за 

определяне курса за закупуване на $, който се определя от ДКЕВР. 

 Представители на бизнеса настояха за предоставяне на информация /от Булгаргаз/ 

как и кога се извършват плащанията за договорените количества природен газ. 

 Министър Добрев поиска за следващото редовно заседание да бъде изработен 

правен анализ за използването на  валутни и хеджинг операции за подпомагане на 

Булгаргаз ЕАД. 

  

 По т. 3. c. Изказване направи г-н Налбантов, който потвърди становището на 

дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество”, както следва: 

Реализация по едно и също трасе и с общ сервитут на преносни подземни метални 

газопроводи и електропроводи (400 КV) е недопустимо съгласно действащите нормативни 

актове приложими към изграждането и експлоатацията им, а именно Закон за 

енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове към него, отнасящи се за преносни 

газопроводи и за електропроводи 400 КV (Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на 

енергийните обекти; Наредба № 3. / 09.06.2004г за устройство на електрическите уредби 

и електропроводните линии; Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и 

уредите за природен газ; Наредба № 6/25.11.2004г. за технически правила и нормативи 

за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 

съхранение, разпределение и доставка на природен газ и др.); 

Становищата на МИЕТ и на НЕК се  прилагат към протокола. 

 

 По т. 3. d. – докладите по тази точка бяха отложени за следващото заседание  

 

По точка 4 - Пазар на електроенергия в България 
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По т. 4. а. представител на БЕХ ще представи вариант на правила за провеждане 

на търгове от централите на следващото заседание на КС.  

 Госпожа Харитонова информира бизнеса, че е създадена работна група, която ще 

направи преглед на унифицираните принципи и правила за търгове от централите.  

  

  

По т. 4. b. 

 Министър Добрев предложи възможно най-бързо да бъдат лицензирани 

координаторите на балансиращи групи. 

 

По т. 4. c. – Изпълнителният директор на Електроенергиен системен оператор 

/ЕСО/ ЕАД, г-н Иван Йотов, изнесе кратка презентация на тема „Сделки на пазара на 

електрическа енергия. Сетълмент и уреждане на взаимоотношенията”.  

 

 По точка 5 - Механизъм за преразпределение на разходи за ВЕИ 

От БФИЕК представиха модели за преразпределение на разходи за развитие на 

производството от ВЕИ и пътна карта  (нов механизъм за преразпределение на разходи за 

стимулиране на ВЕИ) /приложения към протокола/. 

 

 По точка 6.    Емисии на парникови газове: 

 Изказване направи г-н Куюмджиев, информирайки представителите на бизнеса, че 

България кандидатства за дерогация спрямо изискването за 100% заплащане на 

разрешителните за емисии парникови газове от производителите на електроенергия още 

от 2013г. /по чл. 10 „в” от Директива 2009/29/ЕО/. Използването на тази 

възможност ще осигури в замяна на предоставени безплатни квоти, реализацията на 

инвестиционни проекти, които ще подобрят енергийната ефективност на инсталациите, 

ще намалят енергийните загуби и респ. ще намалят емисиите на СО2 в атмосферата. 

Същевременно, ще се постигне по-плавен ръст на цените на електрическа енергия, която  

през 2013 г. се очаква да се повиши с 11%. През следващите години поскъпването ще е в 

по-ниска степен, отколкото във вариант, предвиждащ пълно изкупуване на емисиите СО2. 

Европейската Комисия преосмисля изцяло политиката си към страната ни за спазване на 

нормите за допустими емисии, които ще се прилагат от 1-ви юли 2020 г., след искането за 

дерогация  

 

Становищата на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” /МИЕТ/ по т. 6. b. 

и т.6.c.  са в  приложенията  към протокола, съответно за: 

 „Преходни национални планове” в период 2016-2020, съгласно Директива 

2010/75/ЕС за ограничаване на вредните емисии на серни и азотни окиси и прах 

под допустимите редуциране тавани, чрез реализация на подходящи 

инвестиционни проекти. 

 Заявление за разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 

2013 - 2020 г. по чл. 10 'в' от Директива 2009/29/ЕО.  

 Проект на Наредба за организацията и контрола на изпълнение, 

механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за 

изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България – 

предадена на ГД „Климат“ при ЕК. 

 „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ (НПИ) ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2020 г.” 

приет с Протоколно решение на Министерския съвет от заседание на 28.09.2011г. 

ОСНОВАНИЕ: Искане за дерогация по чл.10 в от Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на 

Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия 

с квоти за емисии на парникови газове на Общността 

 

По точките от дневния ред, 
Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност 
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РЕШИ: 

 

 

 По точка 3.b.  

 Министър Добрев поиска да бъде изработи правен анализ за използването на  

валутни и хеджинг операции за подпомагане на Булгаргаз ЕАД. Доклад от г-н Гогов за 

следващото редовно заседание на Съвета; 

 

 По точка 4.b.  

 Министър Добрев предложи възможно най-бързо да бъдат лицензирани 

координаторите на балансиращи групи  

 

 По точка 6 

 Да се поканят представители на министерството на финансите за информация 

относно разрешена държавна помощ за индустрията.  

 

  


