
1 

 

 

Информация  

 

за проведеното 16-то от заседание на Консултативния съвет за индустриална 

стабилност и растеж към министъра на икономиката състояло се на 30.03.2015 г., 

10.00 часа, в Министерство на икономиката, ул. „Славянска” № 8, голяма зала.  

 

 Днес, 30.03.2015 г., се проведе редовно 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/; 

 

Представители на Министерството на енергетиката:   

Антон Павлов      заместник-министър 

Димитър Куюмджиев        директор дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” 

 

Явор Стоянов     държавен експерт в дирекция „Енергийни стратегии и     

    политики за устойчиво енергийно развитие” 

 

Членове:  

Константин Делисивков    изпълнителен директор на БФИЕК; 

Кирил Домусчиев     председател на УС на Конфедерация на работодателите 

       и индустриалците в България (КРИБ); 

Политими Паунова     изпълнителен директор на Българската асоциация на 

       металургичната индустрия (БАМИ); 

Лъчезар Цоцорков     председател на УС на Българска минно-геоложка камара 

       (БМГК); 

Георги Николов                 генерален секретар на „Аурубис България” АД; 

Николай Минков            изпълнителен директор на Средногорие мед индустриален 

             клъстер; 

Иван Андреев              изпълнителен директор на БМГК; 

Пола Найденова                представител на Агрополихим АД и член на БФИЕК; 

Румен Цонев                     главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД и член на 

       УС на  БАМИ; 

Антон Петров,        председател на УС на БАМИ;  

Румяна Георгиева     парламентарен секретар и ръководител сектор  

       индустриални отношения на КРИБ; 

Цветан Симеонов         председател на Българска търговско-промишлена  

       палата (БТПП); 

Румен Атанасов      председател на УС на Българска асоциация на  

       електротехниката и електрониката (БАСЕЛ); 

Камен Колев     заместник-председател на Българска стопанска камара 

       (БСК);  
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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); 

Желяз Енев      и.д. директор дирекция „Икономически политики за 

       насърчаване” („ИПН”), МИ; 

Елена Пищовколева      началник на отдел „Насърчаване на инвестициите и  

       инвестиционните проекти” (НИИП), дирекция „ИПН”,МИ; 

Димчо Андреев       главен експерт в отдел „НИИП”, МИ 

Гриша Захариев     главен  експерт в дирекция „ИПН”; 

Илияна Хаджийска-Антонова гл. експерт отдел „НИИП” и секретар на Съвета 

  

 

 Заседанието беше открито и ръководено от министър Божидар Лукарски с 

подкрепата на заместник-председателя на Съвета г-н Константин Стаменов. 

Гласуван беше предложения дневния ред, включващ следните точки: 

1. Утвърждаване на поименен състав на Съвета по номинация на членовете; 

2. Утвърждаване на тематични експертни работни групи – наименование и 

състав; 

3. 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. Достъп на индустрията до конкурентни доставки на природен газ. Цена на 

природния газ от 1 април 2015-очаквания на бизнеса; 

5. Разни. 

 

Г-н Цоцорков и г-н Домусчиев приветстваха продължаването на дейността на Съвета 

и убедиха министъра в пълната подкрепа на бизнеса за предприетите от това 

правителство реформи. 

Г-н Симеонов също отправи поздравления към ръководството на министерството на 

икономиката за проявеното разбиране и съгласие за възобновяване работата на 

Съвета. 

 

Премина се към разглеждане и обсъждане на темите по дневния ред: 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Предложението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе да се разпише поименно 

представителство в съвета, съгласно изискванията на утвърдения Правилник за 

състава и организацията на работа на Съвета. Необходимо е да има по двама 

представители от всяка организация (постоянен член и резервен такъв).  

Очакват се предложения от браншовите организации за номиниране на техни 

представители за членове на Съвета, както и за определяне на членове на 

Секретариата (от страна на бизнеса), за включването им в поименната заповед на 

министъра. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Делисивков предложи утвърждаването на тематични експертни работни групи в 

следните икономически области: 
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 - Експертна работна група по енергийните пазари; 

 - Експертна работна група по добивна индустрия; 

 - Експертна работна група по търговски политики и износ; 

 -Експертна работна група по конкурентоспособност на българската икономика 

и подобряване условията на бизнес средата. 

 

Г-н Цоцорков предложи наименованието на експертните работни групи да бъдат по-

обобщени и да са свързани с факторите за повишаване на конкурентоспособността 

на българската икономика. Предложени бяха за обсъждане следните наименования 

на тематичните експертни работни групи: 

 - Икономическа ефективност; 

 - Правителствени политики; 

 - Бизнес среда; 

 - Инфраструктура. 

 

След кратко обсъждане и по предложение на министър Лукарски се възприе 

предложението на г-н Цоцорков за по-общо наименование на експертните работни 

групи. Министър Лукарски изиска от Секретариата на Съвета да изготви 

предложения за конкретното включване на членовете на Съвета във вече 

определените работни групи и конкретни теми за разискване в тях. 

Секретариатът също така да насочва отворените писма адресирани до министъра на 

икономиката към експертни работни групи, в зависимост от повдигнатите теми. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Изготвяне на проект 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. (на основание приетите от 

НС последни изменения и допълнения на Закона за енергетиката). 

Заместник-министъра на енергетиката г-н Антон Павлов информира членовете на 

Съвета, че трите ведомства МЕ, МИ и МФ са номинирали свои представители, като 

водещо ведомство е МЕ. Очаква се БФИЕК да номинира  своите експерти за участие 

в междуведомствената експертна работна група по изготвянето на проекта на 

наредба. Срокът за изготвянето на наредбата е 6 месечен, в който срок влиза и 

нотифицирането от Европейската комисия на предложените мерки.  

 

Г-н Румен Цонев от страна на базовата индустрия беше категоричен, че 

предприятията големи енергийни консуматори няма да могат да понесат още едно 

повишаване на цената на тока. 

 

Г-н Домусчиев добави, че са необходими реформи от МЕ за по-голяма ефективност 

на енергетиката, а не само предложения за повишаване на изкупната цена на 

електроенергията. 

 

Г-н Стаменов информира членовете на Съвета, че за миналата година 20-те най-

големи дружества енергийни консуматори са платили половината от разходите за 

цена „задължения към обществото”.  
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Г-н Цоцорков попита как българската индустрия, която консумира най-висока цена 

на тока и газа, може да бъде конкурентоспособна на световния пазар. Необходими 

са реформи в енергетиката, както и разработването на мерки и въвеждане на 

механизми за намаляване на негативните ефекти и стимулиране на индустриалната 

активност. 

 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 

Министър Лукарски информира бизнеса, че Правителството прави всичко възможно 

за максимално ускоряване срока за пускане на интеконекторните газови връзки  

България-Гърция и България-Румъния. 

 

Във връзка с повдигнатия въпрос за високите цени на газа замесник-министър 

Павлов каза, че за съжаление цената на газа е висока заради липсата на други 

източници за доставка на тази суровина. Относно интерконекторната газова връзка 

България - Румъния г-н Павлов информира Съвета, че се работи ускорено по този 

проект, като строежа на тръбите от двете страни на р. Дунав върви успоредно. Една 

от причините за забавянето е технически проблем по дъното на реката,  както и 

изграждането на компресорна станция от българска страна. Поради липсата на 

такава компресорна станция потокът на газа до момента е бил еднопосочен от 

България към Румъния. Относно информация по развитието на другата важна за 

бизнеса интерконекторна газова връзка България-Гърция и във връзка със 

зададените от г-жа Пола Найденова въпроси свързани с конкретни проблеми по 

осъществяването й, произтичащи от гръцка страна, по предложение на министър 

Лукарски беше взето решение на следващото заседание на Съвета да бъде поканен 

изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД, за подробно представяне на 

информация и разяснение.  

Г-н Павлов информира членовете на Съвета че по този стратегически важен 

инвестиционен проект има осигурено финансиране и държавна гаранция. Изпратено 

е общо писмо до г-н Шевчович от италианска, гръцка и българска страна. Активно се 

подготвят и апликационните форми. До края на май трябва да има готово 

инвестиционно решение. 

 

Г-н Стаменов представи виждането на бизнеса цената на природния газ да се 

обвързва с цената на spot пазарите. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Г-н Минков предложи на министър Лукарски базовата индустрия със своята 

експертиза да окаже съдействие при изготвянето на закон за индустриалните зони и 

технологичните паркове.  

 

 

  

Консултативният съвет  за индустриална стабилност и  

растеж към министъра на икономиката 

 

РЕШИ: 
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По настояване на бизнеса и съгласувано с министъра заседанията на Съвета ще 

бъдат ежемесечни, за което е необходимо промяна в правилника за състава и 

организация на работа на Съвета. 

 

 

По точка 1 от дневния ред -  окончателно решение за поименния състав на 

Съвета, както и определяне на Секретариата на Съвета ще се вземат на следващото 

заседание. Очакват се предложения от (бизнеса) браншовите организации за 

номиниране на техните представители за постоянни членове на Съвета, както и за 

Секретариата, за включването им в поименна Заповед на министъра (съгласно 

утвърдения правилник  за състава и организация на работа на Съвета). 

 

По точка 2 от дневния ред - Секретариатът на Съвета да подготви предложение за 

конкретно включване на членовете на Съвета в определените тематични експертни 

работни групи. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – предложението на бизнеса да бъде отправена покана за 

участие в следващото заседание на Съвета на изпълнителния директор на 

Булгартрансгаз ЕАД, г-н Георги Гегов, беше прието от министър Лукарски и от 

заместник-министър Павлов. Г-н Павлов се ангажира лично да отправи покана към  

г-н Гегов за участие по въпроси свързани с интерконекторните газови връзки 

България-Гърция и България-Румъния. 

 

Съветът реши следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 29 април 

2015 г. от 17.00 ч.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

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

 /Божидар Лукарски/ 

 

 

Съгласувал: 

ЗАМЕСТНИК -ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

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

/Константин Стаменов/ 

 

Изготвили 

Секретариат от страна на МИ: 

/Илияна Хаджийска и Димчо Андреев/ 


