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П Р О Т О К О Л 

 

№  4 

 

от заседание на Консултативния съвет към  

Пакт за индустриална стабилност,  

 

състояло се на 28.06.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката, енергетиката и 

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

 

 Днес, 28.06.2012 г., се проведе четвъртото 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 

 

Членове:  Анжела Тонева, член на ДКЕВР, 

Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК; 

Политими Паунова, Българска асоциация на металургичната индустрия 

/БАМИ/; 

Антон Петров, представител на БАМИ 

Георги Николов, представител на БАМИ; 

Димитър Гогов, изпълнителен директор на БУЛГАРГАЗ ЕАД; 

Людмил Цоцов, представиетел на БУЛГАРГАЗ ЕАД; 

Борислав Ботев, представиетл на БЕХ ЕАД 

Димитър Куюмджиев, директорът на дирекция „Сигурност на 

енергоснабдяването” /МИЕТ/; 

Боряна Каменова, директор на дирекция „Политика по изменение на 

климата”, МОСВ 

Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, 

МОСВ; 

Емил Първанова, МОСВ 

Любомира Иванова, МОСВ 

Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България  

Кирил Домусчиев, представител на КРИБ; 

Стоян Пехливанов, изпълнителния директор на КЦМ АД; 

Димитър Коев, представител на „Дружба стъкласки заводи” АД 

Кирил Темелков, „Булгартрансгаз” ЕАД; 

Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българска банка за 

развитие; 

Иван Начев, представител БИОВЕТ АД; 

Лъчезар Цоцорков, представител на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД; 

Теодора Борисова, мениджър връзки с институциите на СОЛВЕЙ СОДИ 

Георги Христозов, представител на ТЕЦ „Марица Изток- 2” 

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

Камен Колев, представител на БСК; 

Виктория Поповска, представител на ЕСО ЕАД; 

Пламен Герджиков, представител на ЕСО ЕАД; 

Васил Съсилов, представител на Хелиос Металург; 

Иван Андреев,  представител на БМГК 

Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство; 

Валери Трендафилов, държ. експерт в дирекция „Природни ресурси и 

концесии”; 

Явор Стоянов, държ. експерт в отдел „Секторни политики, анализи и 

прогнози”, МИЕТ 

Емилия Радева началник отдел „Иновации и предприемачество” в МИЕТ 

Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „И и П” 
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 Заседанието бе открито от Председателя на Консултативния Съвет, г-н Делян 

Добрев,  след като се установи наличието на кворум от присъстващите членове 

на КС, постъпи предложение за промяна на дневния ред поради необходимостта 

да бъде обсъдена актуалната ситуация на пазара на електроенергия в България. 

Презентацията на БАМИ беше отложена за следващото заседание на КС. Заседанието се 

проведе при следния дневен ред: 

 

1. Пазар на електроенергия в България 

a) Обзор на последните търгове и необходими корекции на принципните 

правила за тяхното провеждане 

b) Необходимост от товар с почасови модулации за нуждите на свободния 

пазар 

c) Какви са плановете за стартиране на балансиращи групи; 

d) Отваряне на пазара на фирми за средно напрежение. Очаква се на 

свободния пазар да влязат между 700-1000 MW. Кога и как ще бъдат 

интегрирани 

2. Природен газ  

a)  Цена на природния газ за второ полугодие на 2012 г.; 

b)  Преговори за дългосрочни договори; 

c) Либерализиране на пазара; 

d) Развитие на интерконекторите и алтернативите за доставка на 

природен газ /състояние и перспективи/; 

e) Местен добив и концесионни договори 

3. 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 : 

 Г-н Пехливанов повдигна въпроса, че в рамките на извънредната среща на КС на 

06.06.2012 е постигнат консенсус, че на търга могат да участват потребители и търговци 

заедно само, ако търговците имат договори с краен потребител и внасят гаранция за 

участие за цялото количество, за целия период (от една година). Тези условия не са 

спазени при търга в АЕЦ „Козлодуй“. Участниците в търга са внасяли гаранции за участие 

само за един месец, което е 12 пъти по-малко от това, което е заложено в правилата. 

Получи се така, че всеки може да отиде и да върне електроенергията без да бъде 

наказан. Много от търговците са участвали, въпреки че нямат реално подписани договори 

с краен клиент. Необходимо е изработването на механизъм за отсяване на търговците без 

крайни клиенти.  

 Г-н Пехливанов напомни, че Консултативния съвет /КС/ е за изглаждане на 

противоречията между индустрия и енергетиката. Друг важен аспект е да се изясни 

проблема с позволените отклонения от 25% на продукта предложен от ТЕЦ „Марица изток 

2“. В рамките на предишни срещи на КС беше постигнат консенсус, че ако АЕЦ 

„Козлодуй“ започне да сключва договори само за бандов товар без отклонения, ТЕЦ 

„Марица изток 2“ трябва да предложи модулиран товар с почасови отклонения. Без такъв 

продукт потребителите и търговците няма да могат да сглобят графиците за доставка. 

 Министър Добрев подчерта, че е изключително важно да се намери баланс между 

интересите на производители на електроенергия и потребители. 

 Г-н Румен Радев напомни, че индустриите имат различни товарови профили. 

Трябва да има продукти с отклонения на пазара, защото има много потребители, които не 

са с бандов профил на потребление. Трябва да се въведат балансиращите групи. В 

резултат на недалновидния подход на управление на цените в енергетиката е налице 

непрекъснато увеличение на разходите в този сектор при свиване на разходите във 

всички останали сектори на икономиката, в т.ч. инвестиции, работни места, заплати. 
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 Г-н Делисивков представи накратко индустриалната политика на Франция, която 

включва дългосрочни договори на индустрията за енергия от микса, произвеждан от 

атомните електрически централи с фиксирана цена с 7-8 Евро/МВтч. по-ниска от 

пазарната в региона и механизъм за преразпределение на разходите за ВЕИ, които 

намалява тежестта им за индустриалните енергийни консуматори.  

Европейската Комисия се е произнесла на 14.06.2012г., че френският модел не може да 

се счита за държавна помощ. 

 Представители на бизнеса отново настояваха за изработване на унифицирани 

правила за провеждане на търгове от централите, които да включват: участие само на 

търговци, които имат договори с потребители, за да се ограничи участието на 

спекуланти; да се предложат продукти на пазара 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, както и да се 

въведе механизъм за отсяване на спекуланти.  

 Поет ангажимент от министъра – БЕХ ЕАД да направи анализ на указанията за 

провеждането на търгове и на правилата за провеждане на търгове за електроенергия, 

прилагани от дъщерните дружества на Компанията, с цел избягване на допуснатите 

несъответствия. 

 Г-н Цоцорков предложи на експертно ниво да се сформира работна група за 

разрешаване на въпросите свързани с правилата за провеждане на търгове и на 

следващата среща на консултативния съвет да бъдат подложени на обсъждане. 

 Г-н Домусчиев се обърна с молба за ускоряване на комуникацията на оперативно и 

експертно ниво относно правилата и процедурите на търговете. 

 Министърът подкрепи тази идея и апелира създадената работна група към БЕХ да 

преразгледа правилата и процедурите на търговете за електроенергия, както и да 

помисли за механизъм за преразпределение на разходите за енергията от ВЕИ. 

Министърът поясни, че АЕЦ-Козлодуй произвежда и продава бандов товар и се ангажира 

да се  срещне с ръководството на ЕСО и ТЕЦ „Марица Изток-2” за разрешаване на 

проблема с липсата на товар с възможност за почасови модулации. 

 Г-н Христозов заяви, че търговете за електроенергия са отворени за всички, 

напълно прозрачни са и се провеждат по правилата. Цената на регулирания пазар се 

определя на база ясни правила на пазарен принцип и не би трябвало бизнесът да 

протестира срещу това. Формирането на цените в момента е на къси позиции. 

 От страна на бизнеса беше повдигнат въпроса свързан с акциза, с който се облага 

индустрията , който към момента е 1 евро/MWh, при минимална данъчна ставка, заложена 

в директива 2003/96/ЕО от 0.5 евро/MWh. 

 Г-н Делисивков се изказа по въпроса отнасящ се до нововъведената акцизна 

ставка върху природния газ за отопление и като моторно гориво. Ставката бе въведена от 

01.06.2012г. Ощетени са всички потребители на природен газ, защото няма 

разграничение между количествата, които се използват за отопление и тези за 

производствените процеси. По този начин  Агенция митници да облага с акциз цялото 

индустриално потребление на природен газ. В условията на тежка икономическа криза и 

непрекъснат ръст на цената на природния газ, индустрията е в изключително тежко 

положение, за да се ощетява и с тежестта на акциз.  

 Министър Добрев пое ангажимент да обсъди с министъра на финансите 

възможността да се намали акциза върху електроенергия още от следващата година, 

както и да се преразгледа нововъведената акцизна ставка върху газа, с който се облага 

индустрията. 

По точка 2 a, и b - Цена на природния газ и преговори за дългосрочни договори;   

 Г-н  Гогов предостави  информация за хода на преговорите по дългосрочен договор 

с „Газпром Експорт”, /етап-съгласувателна процедура/; както и за провеждането на 

разговори за още два дългосрочни договора с Азербайджан, и възможността за 

закупуване на втечнен газ от Катар.  

По точка 2 с  - Министър Добрев отново заяви, че се работи в посока либерализиране на 

пазара на газа, което чрез създаващата се конкуренция ще доведе до намаление на 

цените. Ще се даде възможност на други компании, освен „Булгаргаз” ЕАД да доставят газ 

за България.  

 Относно правният анализ за използването на валутни и хеджинг операции за 

подпомагане на „Булгаргаз” ЕАД г-н Гогов информира присъстващите, че анализът е 
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изготвен и е изпратен на ДКЕВР за становище. Министър Добрев поиска материалът да 

бъде изпратен по общия е-мейл, и да стане достояние до всички членове на КС за 

последващо обсъждане на заседанието през юли. 

 Предоставена беше информация и за състоянието и развитието на 

интерконекторите и алтернативите за доставка на природен газ. 

По т. 2 е - Информация за местен добив и концесионни договори за газ беше 

предоставена от министър Добрев и Валери Трендафилов. Крайният срок за подаване на 

ценови оферти за получаване на петгодишно право да се сондира в териториалните ни 

води на Черно море е 4-ти юли. Три компании са подали оферти за разрешително за 

търсене на нефт и газ на тази територия, като първият сондаж би могъл да се направи в 

края 2013 г. 

По точка 3 а -  предотвратяване на „изтичане на въглерод”, чрез защита на предприятия 

с възприети глобални системи на ценообразуване, срещу тежестта на косвените СО2 

разходи, изказване направи Боряна Каменова, МОСВ, която съобщи, че досието за 

държавните помощи се води от министерство на финансите, и пое ангажимент на 

следващото заседание на КСИС да бъде докладвано кой експерт от МФ е участвал при 

гледането на Насоките за държавна помощ във връзка със Схемата за търговия с емисии 

на парникови газове. 

 Министърът информира присъстващите, че МИЕТ е инициирало писмо до МФ за 

участие на експерт, който да консултира членовете на Съвета относно възможностите за 

държавна помощ за предприятията от енергоинтензивните индустрии, изложени на риск 

от „изтичане на въглерод”, при търговия с емисии парникови газове. Полученият отговор 

от заместник-министър на финансите, г-н Горанов, в резюме: „На 14 юни 2012 г. Р 

България нотифицира пред Европейската Комисия  уведомление за схема за държавна 

помощ „Предоставяне на безплатни квоти за емисии парникови газове съгласно чл. 10 в  

от Директива 2009/29/ЕО в замяна на реализацията на инвестиции в 

електропроизводствените обекти и енергийната инфраструктура. Разработването 

на други мерки за подпомагане следва да бъде съобразено с новите Насоки 

относно  определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за 

търговия с квоти за емисии парников газ след 2012 г.”. 

 Г-жа Политими Паунова и други представители на бизнеса настояваха да бъдат 

поканени експерти от МФ, които да консултират членовете на Съвета по въпроси за 

допустима държавна помощ в контекста на Европейската схема за търговия с емисионни 

квоти на парникови газове и съществуващите рискове от „изтичане на въглерод” поради  

прехвърлянето на разходи по емисиите на парникови газове в цените на 

електроенергията, с цел компенсиране на тези разходи /чл. 10 а т.6 от Директива 

2009/29/ЕО,  

 Бизнесът настоява на следващото заседание да има представител от МФ, който 

да отговори за предприетите действия по  чл. 10 а  т.6 от Директива 2009/29/ЕО. 

 

 

По точките от дневния ред, 

Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност 

 

РЕШИ: 

 

По точка 1. 

„БЕХ” ЕАД да направи анализ на правилата за провеждане на търгове за електроенергия, 

прилагани от дъщерните дружества на Компанията, с цел избягване на допуснатите 

несъответствия. 

  

Поема се ангажимент от министър Добрев за обсъждане с министъра на финансите 

възможността за намаление на акцизната ставка върху електроенергията и газа, с която 

се облага индустрията. 

 

По точка 2.  

г-н Гогов да изпрати, правният анализ за използването на  валутни и хеджинг операции 

за подпомагане на Булгаргаз ЕАД по общата електронната поща, до всички членове на 

Съвета, и същият да бъде обсъден на следващото заседание. 
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По точка 3 

Отново да бъдат поканени представители на МФ за консултация по въпроси за допустима 

държавна помощ съгласно  чл. 10 а  т.6 от Директива 2009/29/ЕО и приетите от ЕК 

на 22.05.2012 г. Насоки относно определени мерки за държавна помощ в 

контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012г..  

 

Да бъдат поканени представители от МОСВ, за да вземат отношение относно политиката 

за компенсиране на индустриите, засегнати от изтичане на въглерод и преходните 

национални планове съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕС. 

 

Следващото заседание на Консултативния съвет към „Пакта за индустриална стабилност” 

ще се проведе на 26 юли от 14.00ч. 

 

 

 

 

 

 


