ПРОТОКОЛ
№ 3
от извънредно заседание на Консултативния съвет към
Пакт за индустриална стабилност,
състояло се на 06.06.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, ул. „Славянска” № 8, голяма зала
Днес, 06.06.2012 г., се проведе извънредно 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, заместник-председател на ДКЕВР;
Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК;
Михаил Андонов, изпълнителен директор и член на СД на БЕХ;
Валентин Николов, изпълнителен директор на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД;
Политими Паунова, председател на БАМИ;
Людмил Александров, представител на РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ
АД;
Никола Треан, представител на Аурубис България;
Георги Николов, представител на БАМИ;
Стоян Пехливанов, представител на КЦМ АД-Пловдив;
Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българска банка за
развитие
Теодора Борисова, мениджър връзки с институциите на СОЛВЕЙ СОДИ
Камен Колев, представител на БСК;
Васил Хубанов, представител на ЕСО ЕАД;
Аглика Тодорова, представител на НЕК ЕАД;
Пламен Герджиков, представител на ЕСО ЕАД;
Иван Дончев, представител на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД;
Лъчезар Цоцорков, представител на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД;
Иван Мичев, представител на БИОВЕТ АД;
Антон Петров, представител на Българска асоциация на металургичната
индустрия /БАМИ/;
Румяна Георгиева, представител на Асоциацията на търговците на
електроенергия;
Георги Георгиев, представител на Булгаргаз ЕАД;
Кирил Желязков, представител на БСК;
Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство;
Емилия Радева началник отдел „Иновации и предприемачество” в МИЕТ
Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт „ИП” и секретариат КСИС

Заседанието беше открито от Председателя на Консултативния Съвет, г-н Делян
Добрев. След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на Съвета,
беше пристъпено към разглеждане на единствената точка от дневния ред - Пазар на
електроенергия в България.
Г-н Михаил Андонов представи за обсъждане „Принципите при изготвянето на
правила за търговия на електроенергия, прилагани от дъщерните дружества на БЕХ
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ЕАД.”, които най-общо се изразяват в следното: Търговията на електроенергия, се
извършва при съблюдаване на принципи на свободно движение на стоки, свобода на
установяване и свободно предоставяне на услуги, както и на принципите, произтичащи от
тях: на равнопоставеност; на недискриминация; на взаимно признаване; на
пропорционалност и на прозрачност. Принципите определят правилата, свързани с
организацията и функционирането на електроенергийния сектор, свободния достъп до
пазара, както и критериите и процедурите, приложими към организирането на търгове в
дъщерните дружества на БЕХ ЕАД .
След проведена дискусия и предложения за промени, спорните точки придобиха
следната формулировка:
 т. 3 „Периодите на доставка и планиране на количествата, които да бъдат
предоставени за свободна търговия се определят на база: прогнозен енергиен
баланс; квота за обществен доставчик /ОД/; количества по сключени договори;
количества за студен резерв и регулиране; прогноза за използване на водните
запаси за енергийни цели.;
 т. 5 „В случай, че енергийният баланс позволява, дружествата имат право да
провеждат процедури за продажба на допълнителни количества електроенергия на
месечни и/или седмична и/или дневна бази;
 т. 7 „Ценовите оферти се отварят публично пред участниците в процедурите за
продажба на електроенергия на първото публично отваряне на постъпилите
оферти;
 т. 9 „Дружествата определят гаранционно обезпечение за участие в процедурите
за продажба на електроенергия като еднаква фиксирана стойност за всички
участници”
Поет беше ангажимент от г-н Андонов „Принципите” да бъдат приети с решение на
Съвета на директорите на БЕХ ЕАД още същият ден /6-ти юни 2012 г./.
Представени бяха две становища на българската индустрия свързани с :
1.

Провеждането на търгове за електроенергия, с основни изисквания за:
 Провеждане на един търг за търговци и потребители;
 В търга да участват само търговци, които имат договори с потребители, за
да се ограничи участието на спекуланти;
 Да бъде обявен търг за електроенергия с базов и с модулиран профил;
 Участниците в търга да внесат гаранция за участие за целия период на
договора;
 Гарантиране на необходимите количества за свободен пазар около 600 Мвт;
 Минималната цена да се формира като себестойност + печалба.

2.
Мрежови цени и добавки /2012/.
С това си становище българската индустрия е категорично против ръста на
добавките към цените в сектор „Електроенергетика”, както следва: Акциз; Добавка за
„невъзстановяеми разходи”; Добавка за „зелена енергия и кафява енергия”,
както и против увеличаване на квотата на АЕЦ „Козлодуй” за регулиран пазар.
Г-н Стаменов обобщи накратко искането на представителите на базовата индустрия
за водене на балансирана енергийна политика, като се направи разумен достъп на
индустрията до продукцията на енергийните производители.
Представители на базовата индустрия заявиха, че зелената енергия се изкупува
много надценена, което води до 10% увеличение на крайната цена на електроенергията.
Необходимо е изработването на ясен механизъм за преразпределение на зелена енергия.
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Министър Добрев изрази мнение, че ДКЕВР много внимателно трябва да субсидира
зелената енергия като Регулаторът може да се презастрахова с по-ниска цена.
Следващото редовно заседание ще се проведе.на 28 юни.
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