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ИНФОРМАЦИЯ  

 

от заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж 

към министъра на икономиката 

 

състояло се на 30.09.2015 г., от 16.00 часа, в сградата на Министерството на 

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

 

Днес, 30.09.2015 г., се проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална 

стабилност и растеж към министъра на икономиката, наричан по-нататък „Съвета”, 

на което присъстваха: 

 

Председател:     Божидар Лукарски - министър на икономиката; 

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 представител на Министерството на енергетиката:  

 

Божидар Данев Изпълнителен председател на Българска стопанска 

камара (БСК) 

Добрин Иванов Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния 

капитал в България (АИКБ) 

Румен Цонев Главен изпълнителен директор КЦМ 2000, БАМИ  

Иван Андреев Изпълнителен директор на Българската минно-геоложка 

камара  

Георги Николов Генерален секретар „Аурубис” АД, БФИЕК 

Александър Давидов Началник отдел в министерството на енергетиката 

Политими Паунова Изпълнителен директор на Българската асоциация на  

металургичната индустрия (БАМИ) 

Иван Андреев Изпълнителен директор на Българската минно геоложка 

камара (БМГК) 

Васил Тодоров Главен секретар на Българска търговско-промишлена    

палата (БТПП) 

Иван Куков Представител на Българска асоциация на      

електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) 

Лилия Смедарчина Заместник-председател на Федерация на научно     

техническите съюзи в България (ФНТС); 

Илия Келешев Председател на Българска браншова камара-      

машиностроене (ББКМ); 

Желяз Енев За директор на дирекция „Икономически политики за 

насърчаване” 

Димчо Андреев Гл.експерт в дирекция „Икономически  политики за 

насърчаване”(ИПН), член на секретариата на съвета,МИ 

Илияна Хаджийска-

Антонова 

Гл. експерт в дирекция „ИПН”, член на     секретариата 

на съвета, МИ 

Гриша Захариев Гл. експерт в дирекция „ИПН”, МИ  
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Заседанието беше открито и ръководено от министър Божидар Лукарски с 

подкрепата на г-н Константин Стаменов.  Гласувано беше предложението за дневния 

ред, включващ следните точки: 

 

1. Представяне на информация от представители на МФ и МЕ относно прогреса 

на пре-нотификацията по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с 

разходите за енергия от възобновяеми източници. 

2. Информиране от страна на националните работодателски организации за 

проведените разговори с изпълнителната и законодателната власт и за поети 

от тях ангажименти, с оглед бързо решаване на въпроси, които биха могли да 

доведат до намаляване на цената на електроенергията за бизнеса. 

3. Разни. 

  Предложението за включване на допълнителна точка към дневния ред - 

„Информация за предприетите мерки от МИ и МС за съхранение и развитие на 

Пловдивския панаир - по сигнал на БМГК” представено от проф. д-р Лъчезар 

Цоцорков, по настояване на ръководството на МИ и след гласуване беше отложено 

за разглеждане след местните избори. Министър Лукарски предложи при 

разглеждането на тази точка да бъде поканен и мажоритарният собственик на 

Пловдивския панаир – Георги Гергов.  

 Г-н Иван Андреев изтъкна важността на тази тема и поясни, че тя се повдига 

за четвърти път от БМГК.  

По т. 1 от дневния ред – Г-н Давидов подробно информира членовете на Съвета  

относно прогреса на пре-нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.  

 

Г-жа Паунова изрази притеснението на бизнеса от забавата на пре-нотификацията. 

Наредбата е била изготвена 15 дни преди крайния законов срок, но тази 

нотификация се бави повече от два месеца. В случай, че забавата продължи още 

няколко месеца това ще изразходва лимита на предприятията. Отправена беше 

молба към МИ и лично към министър Лукарски  да  се окаже съдействие пред МФ за 

предприемане на действия за по-бързото провеждане на преговорите с ЕК. Получена 

е информация, че и Финландия ще прилага схема за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за ВЕИ от 1-ви януари 2016 г.  

 

Г-н Цонев също изрази безпокойството на бранша и заяви, че ако забавата 

продължи още една година, то по техни разчети само КЦМ ще трябва да плати 

допълнително 8 млн. лв. към цената на тока (за компонента задължение към 

обществото). Към момента цялата добивна индустрия е на дъното (цените на 

суровините са на ниво малко след 2008 г.). Въпреки ограничените възможности на 

пазара и ограничените възможности на българската индустрия, тя все още съумява 

да удържи положението. В този смисъл е призива за помощ към министъра на 

икономиката, докато все още има на кого да се помага. 

Министър Лукарски още веднъж изрази пълната си подкрепа и съдействие от страна 

на правителството към индустрията за бързото решаване на този проблем, като 

обеща да бъде извършено поредното напомняне, където е необходимо. 

 

По т. 2 от дневния ред – изказване направи г-н Божидар Данев, който заяви че се 

водят преговори между представителите на работодателските организации, от една 

страна, и МС (с представители на 4-ри министерства) и Председателят на 
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енергийната комисия на НС, от друга страна. Договореното с представителите на 

бизнеса е да се приеме една краткосрочна програма, която да способства от 1-ви 

ноември 2015 г цената на тока да се върне на ниво към 1-ви август. Бизнес 

организациите считат че натрупаните задължения на НЕК са политически грешки, 

които предлагат да се покрият с 27 млн. лв., внасяни ежемесечно в бюджета във 

Фонд „Енергийна стабилност”, което заедно с още някои други предлагани мерки ще 

даде възможност цената на тока да се върне на ниво към 1-ви август 2015 г. 

Договорено е предприемането и на средносрочни мерки за оздравяване на сектор 

„Енергетика”, които към момента се намира в драматично състояние, като 

процедурата е следната:  

 Работодателските организации са изготвили „Пътна карта” за развитие на сектор 

енергетика, която е изпратена на всички членове на работната група. Осъществена е 

добра комуникация с представителите на правителството и на законодателната власт 

и се надяват да бъде постигнат някакъв консенсус, след като се обсъди 

предложената от бизнеса „Пътна карта” и тази, която е разработена от 

Правителството. 

 

Четирите работодателски организации са внесли, на днешния ден три сигнала, 

изключително добре разработени, до Главния прокурор относно:  

1. Първият сигнал е за редица нарушения в ТЕЦ „Марица-изток 1” и ТЕЦ 

„Марица-изток 3”, където са открити най-малко 20 закононарушения. Търси се 

отговорност по цялата верига. Детайли не бяха разгледани, тъй като са свързани със 

структурни промени в първоначалните договорите; 

2. Вторият сигнал е за нарушения свързани с ВЕИ централите, десетки 

нарушения свързани с: даване на разрешенията, сроковете за включване, 

финансирането на изграждането, 

3. Третият сигнал е за нарушение на КЕВР, който въпреки даденото обещание,  

че след като установи размера на ВЕИ от който отпаднаха тези построени с 

финансовата помощ на ЕС, ще отрази това в цената Регулаторът увеличи обемите, 

което е абсолютно некоректно. 

Заключението на работодателските организации, внесли сигналите е, че са 

извършвани гигантски нарушения, при предходните управления, които са проспани 

от НЕК. Нарушенията водят до невероятни загуби за държавата и цялата икономика 

търпи огромни загуби, което е факт. 

Сигналите ще бъдат разгледани и от създадената работна група между 

прокуратурата, ДАНС и МЕ, и с участието на представител на бизнеса, като  

резултатите се очаква да бъдат оповестени на 10 ноември, по обещание на Главния 

прокурор. 

 

Г-н Данев представи и основни моменти от „Пътната карта”, разработена от бизнеса, 

приложена към Протокола (приложение 1). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

 /Божидар Лукарски/ 

 

Съгласували:  

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

/Любен Петров/ 
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ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Константин Стаменов/ 

 

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

Изготвили: 

 

Секретариат на съвета от страна на МИ: 

/Илияна Хаджийска-Антонова/ 

Димчо Андреев/  


