ПРОТОКОЛ
№ 5
от заседание на Консултативния съвет към
Пакт за индустриална стабилност,
състояло се на 26.07.2012 г., 14.00 часа, в Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, ул. „Славянска” № 8, голяма зала
Днес, 26.07.2012 г., се проведе петото 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 в МИЕТ
Константин Стаменов, председател на УС на Българската Федерация
на Индустриалните Енергийни консуматори /БФИЕК/;
Членове:

Анжела Тонева, член на ДКЕВР,
Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК;
Александър Петров, представител на БУЛГАРГАЗ ЕАД;
Данка Александрова, представител на БУЛГАРГАЗ ЕАД;
Борислав Ботев, представител на БЕХ ЕАД;
Северин Въртигов, представител на БЕХ ЕАД;
Цветан Симеонов, председател на БТПП;
Димитър Николов, директор дирекция „Маркетинг”, БАИ;
Веселин Горнишки, директор ИАНМСП;
Аглика Тодорова, представител на НЕК;
Людмил Александров, И.Д.на „Радомир метал индъстрийз”
Пламен Бонев, председател на НС „Радомир метал индъстрийз”;
Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на
енергоснабдяването” /МИЕТ/;
Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно развитие”; МИЕТ
Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”,
МОСВ;
Стефка Дойчинова, гл. експерт в дирекция „Политика по изменение
на климата”, МОСВ
Румен
Радев,
заместник-председател
на
Асоциацията
на
индустриалния капитал в България
Лилия Смедарчина, заместник-председател на Федерация „НТС”;
Георги Николов, представител на Арубис;
Стоян Пехливанов, изпълнителния директор на КЦМ АД;
Димитър Коев, представител на „Дружба стъкласки заводи” АД
Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българска банка за
развитие;
Иван Мичев, представител БИОВЕТ АД;
Лъчезар Цоцорков, изпълнителен директор на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД;
Теодора Борисова, мениджър връзки с институциите на Солвей Соди
Георги Христозов, представител на ТЕЦ „Марица Изток- 2”
Камен Колев, заместник-председател на БСК;
Пламен Герджиков, представител на ЕСО ЕАД;
Васил Василев, представител на Хелиос Металург;
Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство;
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Емилия Радева, началник отдел „Иновации и предприемачество”,МИЕТ
Гриша Захариев, гл. експерт отдел „И и П”, МИЕТ
Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „И и П”, МИЕТ
Заседанието бе открито от Председателя на Консултативния Съвет, г-н Делян
Добрев, и след установяване наличието на кворум от присъстващите членове на КС
бе приет следния дневен ред.
1. Оценка на резултатите от работата на Консултативния Съвет, неговата
ефективност и ползи за гарантиране на индустриалната стабилност за
създаване на прогнозируема и добра икономическа среда в страната.
2. Предложение за създаване на експертна група и приемане състава на
участващите в нея страни, която да разработи нов механизъм за
договориране на енергията с големите индустриални енергийни консуматори.
3. Запознаване с разработката на КПМГ, Германия, за прилагане на австрийския
закон за зелена енергия на българския пазар, приемане на предложение за
създаване на междуведомствена експертна група за разработване на
български енергиен модел за преразпределение на разходи за зелена,
кафява и други добавки към цените на енергията.
4. Запознаване с възможностите за промяна в акцизните ставки на природен газ
и електроенергия и привеждането им към минимални нова, заложени в
европейската директива.
5. Емисии на парникови газове:
a)
Запознаване с разработената и внесена в ЕК програма за дерогация
в енергийния сектор и отговора на ЕК, очакван ефект за намаляване на емисиите при
изпълнение на инвестиционните програми в енергийните дружества, респективно
отражението им за намаляване на разходите и цените на ел. енергия в средносрочни
и дългосрочен план.
В допълнение към дневния ред: В секретариата постъпи предложение от „Радомир
метал индъстрийз” АД, за изпращане на писмо до Комисаря по енергетика към ЕК.
Поет беше ангажимент от министъра писмото да бъде разгледано в МИЕТ, като
допълнително адресантът ще бъде информиран за последващото му изпращане.
Преди разглеждане на дневния ред министър Добрев премина към докладване
изпълнението на решенията от предходното заседание, на 28 юни.
По точка 1 /от решенията от Протокол № 4/ - „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.
Г-н Ботев заяви, че първоначално в правилата за провеждане на търговете е
било заложено изискването към участниците да внасят депозит от 2 лв. на MWh върху
цялото количество електроенергия за целия период на договора. При последните
търгове това условие не беше възприето от централите и това налага да бъдат
унифицирани правилата за провеждане на търгове за всички производители на
електроенергия. „БЕХ” ЕАД е предоставил становище относно приходите и разходите
на АЕЦ „Козлодуй 4” и ТЕЦ „МИ-2”. Правилата на „НЕК” ЕАД не съдържат задължение
за гаранция за участие.
Министър Добрев изиска от „БЕХ” ЕАД да бъдат коригирани правилата за
провеждане на търгове за електроенергия, прилагани от дъщерните дружества на
Компанията, с цел избягване на допуснатите несъответствия.
Г-н Цоцорков предложи единните правила да бъдат представени от БЕХ в
рамките на следващия КС. Да бъдат утвърдени от КС и да се прилагат от всички
централи.
По точка 2 /от решенията от Протокол № 4/ - г-н Алексендър Петров
представи накратко процедурите и минималните срокове за възлагане на обществени
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поръчки по ЗОП, свързани с услуга- валутни и хеджинг операции за подпомагане на
Булгаргаз ЕАД.
Министър Добрев изиска до една седмица „Булгаргаз” ЕАД да докладва за
възможността основната банка, с която оперира Компанията да извършва валутните
хеджинг операции, като екстра към управлението на портфейла, без допълнително
заплащане. Булгаргаз ЕАД да проведе преговори с основната банка, с която оперира,
за предоставяне на валутния хеджинг.
Г-н Пехливанов попита дали е възможно големите индустриални потребители
сами да вземат решение за валутния риск, т.е. природният газ да бъде фактуриран в
US долари. Идеята е Булгаргаз ЕАД да предложи възможност на клиентите си да
плащат директно в долари. За целта Булгаргаз трябва да изготви анекси, за онези
които пожелаят плащане в долари, което означава, че Булгаргаз във всяко
тримесечие трябва да има цена в лева и цена в долари.
Г-жа Тонева пое ангажимент да провери, съгласно нормативната уредба,
възможността Булгаргаз ЕАД да издава фактури в долари.
По точка 3 /от решенията от Протокол № 4/ - 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..
Министър Добрев информира членовете на Съвета, за изпратеното писмо до
министъра на финансите, по повдигнатия въпрос, и получен отговор за готовността
на МФ в оперативен порядък да окаже съдействие относно разработен от МИЕТ
проект на схема за търговия с емисионни квоти на парникови газове, и
съществуващите рискове от „изтичане на въглерод”, засягащ енергоемките
индустриални сектори.
По точка 1 /дневен ред/
Г-н Стаменов представи становището на БФИЕК относно оценка на резултатите
от работата на КС /Приложение № 1/. По думите на еврокомисаря по енергетиката
Гюнтер Йотингер: "Европа трябва да мисли за добавянето на четвърта цел към трите
енергийни цели (20-20-20), свързани с Европа 2020 г."(Гюнтер Йотингер, в.
Ханделсблат) Европа трябва да си постави и друга постоянна цел – за 20% принос на
индустрията към брутния вътрешен продукт до 2020 г. По данни на Европейската
комисия този дял е паднал до 18% през 2010 г. от около 22% през 2000 г. За
България приносът е 16% през 2010 г. Тази тенденция на спад предполага
разработването на пакет от мерки за стабилизиране на приноса на индустрията в
БВП.
С цел разширяване обхвата на КС и подобряване на индустриалната стабилност беше
предложено МИЕТ съвместно с представители на бизнеса да изготвят пътни карти за
стимулиране на българската икономика със следните мерки:
1. Оптимизиране на структурата на крайните тарифи на електрическата и
топлинна енергия и природен газ, с цел подобряване на баланса между
отделните групи клиенти.
2. Ускоряване на мерките по енергийна ефективност и подобряване на
усвояването на ЕФ
Министър Добрев напомни, че енергийната ефективност е изключително важен
приоритет на правителството и даде за пример подписаното споразумение, за
предоставяне на безвъзмездна помощ, за изпълнение на мерки за енергийна
ефективност. Финансовата помощ е по линията на Международен фонд „Козлодуй” на
стойност 47 млн. евро, включваща 243 обществени сгради на територията на цялата
страна.
3. Либерализация на пазара на природен газ и следващи стъпки за
либерализацията на пазара на електроенергия. Балансиращи групи, енергийна
борса.
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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.
4. Интегриране на фирми Средно Напрежение /СН/ на свободния пазар и в тази
връзка ревизия и подобряване на тръжните процедури на електроцентралите
5. Намаляване на административна тежест върху фирмите, чрез въвеждане на
електронно обслужване
Министър Добрев информира членовете на Съвета, че дирекция „Бизнес среда
и политика за малките и средните предприятия”, към министерството, работи за
намаляване на административната тежест върху бизнеса, както и за подобряване и
облекчаване на условията за правене на бизнес. Основният стратегически документ,
който определя насоките и изпълнението на политиките за подобряване на
административното регулиране е „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”.
Разработен е план за действие за постигане на националната цел за намаляване на
административната
тежест
с
20
на
сто
до
края
на
2012
г.,
http://abrio.mee.government.bg/
6. Решаване на проблемите на бизнеса с акциза върху природния газ и
електроенергията .
Да се обсъдят с Агенция митници разпоредбите на МФ по въпроси касаещи
акцизните ставки върху електроенергия и природен газ. Правилно да се разтълкува
кое е природен газ за отопление и как ще се прави разграничение между различните
количества.
7. Въвеждане на нов механизъм за преразпределение на тежестта от ВЕИ и
кафява енергия.
Министър Добрев припомни, че по оперативна програма регионално развитие
до 2013 г. се очаква усвояване на проекти за газо-разпределителни дружества на
стойност 10 млн. евро /възможност за финансиране до 3000 лв. на домакинства за
газифициране/. Стратегията за развитие на битовата газификация играе важна роля
за намаляване на броя на домакинствата, които използват електроенергия за
отопление.
8. Разработване на схема за „Допустима държавна помощ, одобрена от ЕК” за
компенсиране на индустрията и предотвратяване на „въглеродно изтичане”.
По точка 2 /дневен ред/
На следващото заседание на КС да се обсъди създаването на експертна група и
приемане състава на участващите в нея страни, която да разработи нов механизъм за
договориране на енергията с големите индустриални енергийни консуматори.
По точка 3 /дневен ред/
Г-н
Делисивков
изнесе
презентация
за
австрийския
модел
за
преразпределение на разходите за развитие на енергията от ВЕИ (представяне на
резултатите от изследванията на KPMG, Мюнхен)/приложение № 2/.
Беше взето решение да се създаде експертна работна група с
Председател заместник-министър Евгения Харитонова, която да разгледа
различните модели за преразпределение на разходи за ВЕИ и да предложи
нов модел, който да бъде приложен в България.
По точка 4 /дневен ред/
Министър Добрев представи становището на дирекция „Данъчна политика”, в
МФ, свързано с възможностите за промяна в акцизните ставки на природен газ и
електроенергия, и привеждането им към минималните нива, заложени в европейската
Директива 2003/96/ЕО. Становището, което е изпратено до всички членове на
Съвета, е следното:
 Съгласно
действащата
Директива
2003/96/ЕО
на
Съвета
относно
преструктурирането на правната рамка но Общността за данъчно облагане на
енергийните продукти и електроенергия минималните акцизни ставки за
електроенергията са достигнати през 2010 г.
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Минималните нива на акцизните ставки на природен газ трябва да бъдат
достигнати до края на 2013 г., като
ставките ще влезнат в сила от
01.01.2014г.
Министър Добрев пое ангажимент да обсъди с ръководството на МФ
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. Срещата следва да бъде проведена преди следващото заседание
на КС.
По точка 5 /дневен ред/
Министър Добрев изказа благодарност лично на г-н Куюмджиев, директор на
дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” и ръководител на работната група,
включваща експерти от дирекцията, МОСВ, ДКЕВР и МФ, за отлично свършена работа
по изготвянето в кратки срокове на Национален план за инвестиции (НПИ) на Р.
България и Наредбата за организацията и контрола на изпълнение му. МИЕТ
разработи, представи и защити пред Генерална дирекция „Климат“ Заявление за
разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020г. по чл. 10в от
Директива 2003/87/ЕО (публикувано на интернет страницата на министерството).
Европейската комисия се е произнесла, че България отговаря на условията на чл.
10в, ал. 1 на Директива 2003/87/ЕО, което и позволява използването на преходно
постепенно разпределение на безплатни квоти за енергийния сектор, при условие, че
средствата отговарящи на пазарната стойност на безплатно разпределените квоти, ще
бъдат насочени към инвестиции за преоборудване и модернизация на енергийната
инфраструктура
на
страната,
включително
нови
енергийни
мощности
и
диверсификация на енергийния микс и източниците на доставки, както и в чисти
технологии.
Комисията е на мнение, че разпределянето на безплатни квоти, както е предложено
от България в нейното заявление, не води до неоправдано нарушаване на
конкуренцията, но счита, че разпределението на безплатни квоти за инсталациите за
производство на електроенергия и финансирането на съответните инвестиции
включват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, за което е нотифицирана Генерална
дирекция „Конкурентоспособност“ за преглед и анализ, след което очакваме
Комисията да приеме окончателно решение, че съответната държавна помощ е
съвместима с вътрешния пазар и ще започне реализацията на НПИ.
В рамките на следващото заседание на КС следва да бъдат обсъдени:
1. Политиките насочени към секторите застрашени от изтичането на
въглерод.
2. Преходните национални планове съгласно чл. 32 на Директива
2010/75/ ЕО.

По точките от дневния ред,
Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност
РЕШИ:
По точка 1 /от протокол № 4/
Министър Добрев изиска от БЕХ ЕАД да бъдат коригирани правилата за провеждане
на търгове за електроенергия, прилагани от дъщерните дружества на Компанията, с
цел избягване на допуснатите несъответствия, и да бъдат представени на следващото
заседание.
По точка 2 /от протокол № 4/
Министър Добрев изиска до една седмица „Булгаргаз” ЕАД да докладва за
възможността основната банка, с която оперира Компанията, да извършва валутните
хеджинг операции, като екстра към управлението на портфейла, без допълнително
заплащане. Булгаргаз ЕАД да проведе преговори с основната банка, с която оперира,
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за възможността за предоставяне на валутния хеджинг като екстра към управлението
на портфейла.
ДКЕВР да провери и да докладва съществува ли възможност „Булгаргаз” ЕАД да
издава фактури в долари.
ДКЕВР да представи справка за лицензираните координатори на балансиращи групи.
ЕСО да представи на следващото заседание на съвета справка за „активните“
координатори на балансиращи групи.
По точка 1 /дневен ред/
Да се предприемат мерки по Становището на БФИЕК, относно изготвяне на пътни
карти за стимулиране на българската икономика.
По точка 2 /дневен ред/
На следващото заседание на КС да се обсъди създаването на експертна група и
приемане състава на участващите в нея страни, която да разработи нов механизъм за
договориране на енергията с големите индустриални енергийни консуматори.
По точка 3 /дневния ред/
Да се утвърди поименният състав на експертната работна група, която да разгледа
различните модели за преразпределение на разходи за ВЕИ и да предложи нов модел,
който да бъде приложен в България, с председател - заместник-министър Евгения
Харитонова и членове: представители на дирекция „Енергийни стратегии и политики
за устойчиво енергийно развитие” и дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”, в
МИЕТ; представители на бизнеса; на ДКЕВР и на БЕХ.
По точка 4 /дневен ред/
Поема се ангажимент от министър Добрев за обсъждане с министъра на финансите
или с ресорния заместник-министър възможността за намаление на акцизната ставка
върху електроенергията и газа, с която се облага индустрията.
По точка 5 /дневен ред/
В рамките на следващото заседание на КС следва да бъдат обсъдени:
1. Политиките, насочени към секторите застрашени от изтичането на въглерод.
2. Преходните национални планове съгласно чл. 32 на Директива 2010/75/ ЕО
Следващото заседание на Консултативния съвет към
стабилност” ще се проведе на 27 септември , от 14.00ч.

„Пакта

за

индустриална
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