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ИНФОРМАЦИЯ  

 

за проведено 17-то  заседание на Консултативния съвет за индустриална 

стабилност и растеж към министъра на икономиката 

 

състояло се на 29.04.2015 г., от 17.00 часа, в сградата на Министерството на 

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

„Булгартрансгаз” ЕАД:  

 

Константин Делисивков изпълнителен директор на БФИЕК 

Георги Гегов     изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД 

Политими Паунова изпълнителен директор на Българската асоциация на   

металургичната индустрия (БАМИ); 

Николай Минков изпълнителен директор на Средногорие мед 

индустриален клъстер 

Филип Ромбаут изпълнителен директор на Агрополихим АД 

Пола Найденова  представител на Агрополихим АД и член УС на БФИЕК 

 

Васил Велев председател на УС на Асоциацията на индустриалния   

капитал в България (АИКБ) 

Румен Цонев главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД и член 

на  УС на  БАМИ 

 

Иван Андреев изпълнителен директор на БМГК 

Румен Радев заместник-председател на АИКБ   

Антон Петров председател на УС на БАМИ 

Олга Чугунска   представител 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) 

Мария Андонова директор дирекция „Връзки с обществеността и      

протокол”, Министерство на енергетиката (МЕ); 

Димитър Куюмджиев  директор дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” 

(МЕ) 
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Явор Стоянов държавен експерт в дирекция „Енергийни стратегии и          

политики за устойчиво енергийно развитие” (МЕ); 

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 главен  експерт в дирекция „ИПН”, МИ 

       

 

Заседанието се  ръководи от заместник-министър Любен Петров с подкрепата на г-н 

Константин Стаменов.  На заседанието бяха обсъдени въпроси свързани с : 

- Функциите на тематичните експертни работни групи към Съвета и условията 

на които е необходимо да отговарят експертите, които членовете на Съвета ще 

предложат за членове на работните групи.  

- Особено внимание на заседанието беше обърнато на силното  влияние, 

което оказва, енергийната компонента върху развитието на индустрията, като бяха 

разгледани и обсъдени: статуса на проекта на Наредба за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, съгласно насоките за 

държавната помощ за околната среда и енергетиката за периода 2014-2020 г.; 

влиянието на компонентата (от цената на електроенергията) - цената  „задължение 

към обществото”, както  и статуса на изпълнение на набелязаните дейности по 

осигуряване диверсификация на газовите доставки и газификация на отделни 

региони.   

 

Консултативният съвет  за индустриална стабилност и 

растеж към министъра на икономиката взе следните решения: 

 

1. Всяка организация да номинира по един експерт за участие в тематичните 

експертни работни групи към Съвета в срок до 25 май 2015 г., които да бъдат в 

оперативна готовност за решаване на възникнали целеви задачи. Номинацията на 

всеки експерт да бъде придружена от кратка справка относно експертизата на 

предлаганото лице. 

2. До следващото заседание на Съвета да се проведе среща с ръководството на 

КЕВР, на която да се изясни отношението на регулатора към поставените и 

разисквани на заседанието въпроси. 

3. БФИЕК да представи в Министерството на енергетиката проект на текст на 

Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници, съгласно насоките за държавната помощ за околната среда 

и енергетиката за периода 2014-2020 г.   

4. Приема предложение на ББКМ да бъде отправена покана към ръководството 

на Министерството на образованието и науката да предостави, на следващо  

заседания на Съвета, по-подробна информация за хода на работата по пилотното 

въвеждане на дуалното обучение в професионалните гимназии, от 15.09.2015 г. 

 

 Следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 27 май 

(последната сряда от месеца). Часът ще бъде допълнително потвърден, съгласно 

програмата на министър Лукарски.  

 

Заседанието приключи в 19.15 ч. 


