ПРОТОКОЛ
№ 11
от заседание на Консултативния съвет към
Пакт за индустриална стабилност,
състояло

се

на

07.02.2013

г.,

14.00

часа,

в

Министерство

на

икономиката,

енергетиката и туризма, ул. „Славянска” № 8, голяма зала
Днес, 07.02.2013 г., се проведе единайсетото 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-председател:
Евгения Харитонова, заместник-министър
Константин Стаменов, председател на УС на Българската Федерация
на Индустриалните Енергийни консуматори /БФИЕК/;
Членове:

Анжела Тонева, представител на ДКЕВР,
Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК;
Михаил Андонов, представител на БЕХ ЕАД;
Камен Колев, заместник-преседател на УС на БСК;
Цветан Симеонов, председател на БТПП;
Весела Данева, Министерство на финансите
Политими Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация
на металургичната индустрия (БАМИ);
Антон Петров, председател на БАМИ;
Румен

Атанасов,

председател

на

Българската

асоциация

на

електротехниката и електрониката
Катерина Мечкарова, Агенция „Митници”;
Димитър Николов, директор в Българската Агенция за Инвестиции;
Илия Караниколов, изпълнителен директор на Българската Банка за
Развитие;
Лилия

Смедарчина,

заместник-председател

на

Федерацията

на

Научно- Техническите Съюзи;
Лъчезар

Цоцорков,

председател

на

УС

на

Българската

минно-

геоложка камара

1

Красимир Дачев, Председател на Съвета на директорите на „Свилоза”
АД и член на Асоциацията на българските износители
Мариана Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция
за Насърчаване на Малки и Средни Предприятия (ИАНМСП);
Стефан Димитров, директор в ИАНМСП;
Момчил Михайлов, представител на „Асарел Медет”АД;
Румен

Радев,

заместник-председател

на

Асоциацията

на

индустриалния капитал в България;
Теодора Борисова, представител на „Солвей Соди” АД;
Стоян Пехливанов, представител на „КЦМ” АД;
Цоло Вутов, управител на Геотехмин;
Димитър Гогов, изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД
Николай

Минков,

изпълнителен

директор

на

Средногорие

мед

индустриален клъстер;
Диана Найденова, директор на дирекция „Външноикономическа
политика” (ВП), МИЕТ
Симонета Бонева, началник на отдел „Търговски механизми”,
дирекция „ВП”, МИЕТ
Весела Байрактарова, началник на отдел „Европа”, дирекция „ВП”,
МИЕТ
Алекс Нестор, представител на Челопеч Майнинг;
Илия Келешев, председател на Българската Браншова Камара по
машиностроене (ББКМ);
Димитър Кехайов, представител на ББКМ;
Пола Найденова, представител на Агрополихим АД;
Силвия Несторова, представител на БКХП;
Васил Василев, представител на Хелиос Металург
Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”
Боряна Каменова, директор на дирекция „Политика по изменение на
климата”, МОСВ;
Стефка Дойчинова, дирекция „Политика по изменение на климата”,
МОСВ;
Димитър Кишкилов , началник отдел „Сигурност в конвенционалната
енергетика”, МИЕТ
Здравка Гьозлиева, представител на Патентно ведомство;
Симонета Бонева, началник отдел „Търговски механизми”, дирекция
„Външноикономическа политика”
Емилия Радева, началник отдел „Иновации и предприемачество”,МИЕТ
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Димчо Андреев, гл. експерт в отдел „ИП”, МИЕТ
Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт в отдел „ИП”, МИЕТ и
Секретариат на Съвета
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Консултативния
Съвет,

министър

Делян

Добрев.

След

установяване

наличието

на

кворум

от

електротехника

и

присъстващите членове на КС бе приет следния дневен ред.
1. Кратко представяне
електроника

на

Българската

асоциация

по

2. Представяне на позицията на МОСВ относно възможността част от приходите от
емисии да се използват за компенсиране на разходите за обществото от
екстензивното развитие на ВЕИ сектора. Представяне на текстове за конкретно
законодателно предложение. (МОСВ)
3. Обсъждане на представените предложения и становището на МИЕТ по
проблемите относно разработването на мерки и програми за стимулиране на
експорта (МИЕТ)
4. Оперативни програми и проекти:
a. Разглеждане на възможностите и схемите за пренасочване на средства
от
програма
„Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика“,
неизползваните за малки и средни предприятия към големите
предприятия (МИЕТ)
b. Информация относно новата оперативна програма за иновации и
предприемачество за програмния период 2014-2020 (МИЕТ)
5. Кратко представяне по следните въпроси:
a. Перспективи пред либерализирането на електроенергийния пазар за
клиенти СрН – срокове (МИЕТ и ДКЕВР)
b. Прогнозни цени на природния газ за второ тримесечие(ДКЕВР)
c. Изменение на цените в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2013
(ДКЕВР)
d. Статус на финансирането на проект за газификация на регион
централно Средногорие (Булгартрансгаз ЕАД).
6. Разни

По точка 1 от дневния ред -

д-р Румен Атанасов, председател на „Българска

Асоциация на електротехниката и електрониката” БАСЕЛ, направи представяне на
сектор ”Електротехника и електроника в България, състояние и перспективи”.
(Приложение № 1)
Секторът ”Електротехника и електроника” е един от структуроопределящите
сектори в България с около 1600 активно работещи предприятия и 32 000 заети
(по

официални

данни

фирмите

са

2240

с

44 678

заети).

След

2000

г.

производството на сектора е с устойчив ръст, рязко нарастващ след 2006 г., а след
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2008 г. в резултат на икономическата криза намалява с около 30 %.

Обемът на

произведената продукция за 2009 г. е над 2,6 млрд. лв., представляващ 4,7% от
общия обем на промишлеността.
Набелязани бяха основните проблеми пред бранша: липса на лаборатории за
сертифициране и развитие; малко крайни и комплексни продукти; необходимост от
клъстери за създаване на вериги на стойността – напр. Кабелен клъстер (в момента е
напълно

разпокъсан);

международни

силно

пазари,

ограничен

затруднен

ресурс

достъп

до

на

фирмите

кредитиране;

за

излизане

на

осигуряване

на

предприятията с квалифицирани кадри – недостиг на млади техници по механика и
електротехника (специалисти със средно специално образоване).
Поредната секторна презентацията

беше оценена от министър Добрев като

добре структурирана, актуална и интересно представена.
Г-н Атанасов заяви, че в сектор електротехника няма неуспешна чуждестранна
инвестиция – най-известните чуждестранни компании са: ABB, SCHNEIDER, FESTO,
LIEBHERR, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, EPIQ (IMI), SIEMENS, MELEXIS, AQ, YAZAKI, CE
BORDNETZE, WOODWARD IDS, SISCO SET. Важна роля в експорта имат следните
изделия:

кабели,

акумулатори,

трансформатори,

бойлери,

електронни

електромотори,
модули,

алтернатори,

индустриална

генератори,

електроника

и

автоматизация, мехатронни комплекти. Малко известен факт е, че България е един
от големите производители на бойлери за яхти. Ключов момент в развитието на
сектора е насърчаването на развойната дейност. Като добър пример бяха дадени
компаниите LIEBHERR и FESTO, в които са създадени развойни звена. Компаниите
ABB

и

SCHNEIDER

са

създали

управление на ВЕИ паркове.

високотехнологични

диспечерски

централи

за

Важно за отрасъла е създаването (изграждането)

на

клъстер Мехатроника, сектор с висока добавена стойност.
Изказване направи д-р инж. Цоцорков, който

отново подчерта че България

трябва да се съсредоточи в традициионните продуктови

направления с доказан

експортен потенциал. Необходимо е да се стимулира всяко създадено ново работно
место, както и създаване на стимули

за износ на продукция с висока добавена

стойност. (тези мерки да станат част от индустриалната стратегия)
Г-н Атанасов повдигна въпроса за предприемене на мерки срещу «гаражни»
фирми, които нямат доказан потенциал за участие в стартиралата през октомври 2012
г. шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на

Националният

иновационен фонд (НИФ).
Изказване

направи

г-жа

администратор на НИФ, която

Велкова,

изпълнителен

директор

на

ИАНМСП-

потвърди факта, че при оценката на проектите се

преценява финансовото и техническо състояние на фирмите. Активно се работи за
създаване на инкубатории за идеи.
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Министър Добрев информира членовете на Съвета за това, че схемата за Клъстерите
по

ОП „Конкурентоспособност”

ще се обяви до края на месец февруари 2013 г..

Предвидена е облекчена процедура за кандидатстване.
за предоставената възможност По Програма „Енергийна ефективност” също ще има
облекчаване на бизнеса със

150 млн. евро,

основен проблем е

малкото на брой

кандидатстващи проекти. Програмата няма да може да бъде отворена за големи
предприярия, поради възражения от страна на ЕК. По ОС 1, в схемата за внедряване
на иновациите, ще може да кандидатстват и големите предприятия. Тя ще бъде
открита до м. март 2013 г.
Министър Добрев информира бизнеса и за създадения проект на закона за
иновациите, който предстои да бъде съгласуван на междуведомствено ниво и приет
от МС.
Представена беше въведената с последните промени в Закона за насърчаване
на инвестициите нова насърчителна мярка за целево предоставяне на финансова
подкрепа за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни
осигурителни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места.
Възстановяването на осигуровките ще се извършва за период от не повече от
24 месеца от разкриването на съответното работно място.
Мярката ще се прилага при изпълнение на следните условия:
- инвеститорът реално да е направил осигурителните вноски;
- възнаграждението на новоназначените работници и служители заетите да е
по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност;
-

доказано

нетно

увеличение

на

броя

на

служителите

в

съответното

предприятие/организация (за съществуващи предприятия).
Инвестицията и създадената заетост трябва да се поддържат най-малко 3
години за МСП и най-малко 5 години за големи предприятия.
По точка 2 от дневния ред - Г-жа Каменова представи позицията на МОСВ относно
възможността част от приходите от емисии да се използват за компенсиране на
разходите на обществото от екстензивното развитие на ВЕИ сектора. По тази тема
БФИЕК, БКХП и БАМИ бяха представили текстове със конкретни

законодателни

предложения. В деня на заседанието на Съвета се получи писмо отговор на
министъра на околната среда и водите по предложените от БФИЕК редакции на
текстове на проекта на Закон за ограничаване на изменението на климата. Писмото е
адресирано до инициаторите БФИЕК, БКХП и БАМИ, както и до министър Добрев, и
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ще

бъде

изпратено

по

електронната

поща

на

всички

членове

на

Съвета.

(Приложение № 2).
Министър Добрев постави задача на г-жа Харитонова, г-н Кишкилов и
представителите на МОСВ на следващото заседание на Съвета да коментират
„Режима на държавна помощ”, като се прецени необходимостта от нотифициране на
предприети мерки за подпомагане на индустрията, поради завишените цени на
електрическата енергия.
По точка 3 от дневния ред – г-жа Найденова представи обобщената информация за
подобряване на бизнес-средата и административните услуги по проблеми свързани с
разработването на мерки и програми за стимулиране на експорта. Становището,
разработено от дирекция „Външноиконимическа политика”, МИЕТ, беше предоставено
на членовете на Съвета в деня на заседанието (Приложение № 3).
Членовете

на

Съвета

и

министър

Добрев

изразиха

обща

позиция

за

необходимостта от разработване на Експортна стратегия на Република България.
Г-н Цоцорков предложи бизнесът да помогне с разработването на анализи,
и прогнози за разработването на този толкова важен стратегически документ, като от
името на бизнеса се ангажира и в намиране на

средства, и консултант

за

изработването на стратегията.
Г-н Дачев от Асоциацията на българските износители изрази готовност за
съдействие и активно включване на Асоциацията в разработването на стратегия.
Постигнато беше

съгласие относно необходимостта от създаване на Работна

група към МИЕТ, за разработване на проект на Експортна стратегия на Република
България. За целта представените в Консултативния съвет сдружения на бизнеса
следва да излъчат свои представители за участие в работната група на следващото
заседание на съвета.
По точка 4 а от дневния ред - Разглеждане на възможностите неизползваните
средства от МСП по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ да бъдат
пренасочени към големите предприятия (МИЕТ).
Г-н Радев и други представители на бизнеса отново повдигнаха

въпроса за

възможността част от средствата по технологична модернизация на предприятията
(малки и средни), по тази програма, да се пренасочат към големите предприятия.
Изказано беше притеснение от факта, че отново се запазва съотношението 80/20
малки/големи предприятия и през новия програмен период.
Министър Добрев поиска да бъде проучен опита на европейските държави за
за един от критериите за МСП - брой заети лица,
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Г-жа Радева съобщи, че в Германия предприятие с численост на персонала до
450 заети лица се счита за МСП.
Коментар по темата направи и г-н Караниколов относно потенциалните
бенефициенти и възможността

за

включване на

midcap

предприятия

в

ОП

„Конкурентоспособност” на база други прилагани от Европейската Инвестиционна
Банка(ЕИБ) и Европейският Инвестиционен Фонд(ЕИФ) инструменти. ЕИБ и ЕИФ
ползват дефиниция за small midcaps до 500 работници, без значение размера на
активите или оборота, които са автономни. Като такива те са избираеми за
финансиране наравно с МСП. Тази дефиниция се прилага за програмите RSFF на ЕИБ
и

RSI на ЕИФ, които са с мандати на ЕК и дефиницията им е одобрена от ЕК за

целите на

съответната программа.

Г-н

Караниколов се ангажира да

изпрати

наличната информация на Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност”,.
По точка 4 б от дневния ред -

Новата оперативна програма за иновации и

предприемачество за програмния период 2014-2020 (МИЕТ) беше представена от г-н
Гератлиев. Отново бяха представени основните приоритети на новия програмен
период, включващи:


Изследвания и иновации: развитие на технологични офиси, центрове за
компетентност, центрове за трансфер на знания; високотехнологични паркове;
инвестиции в НИРД;



Технологична модернизация на предприятията; насърчаавне развитието на
клъстерите, развитие на индустриални зони, създаване на бизнесинкубатори,
насърчаване

интернационализацията

на

предприятията,

инструменти

за

финансов капитал и инженеринг за стартиарне и растеж на предприятията;


Енергийна и ресурсна ефективност и промени в климата: инвестиции в
нискокарбонови технологии и ВЕИ в полза на предприятията и в полза на
домакинствата; енергийна ефективност



Техническа помощ

Създадената

работна

облекчаване

на

група,

към

механизмите

за

Главна

дирекция

финансиране

”ЕФК”,

МИЕТ,

(разработване

на

инструменти към всяка една програма). В министерството са рзработени

предвижда
финансови
детайлни

правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.", съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие.
МИЕТ

и

Световната

банка

съвместно

разработват

Иновационна

стратегия

за

интелигентна специализация , която е от съществено значение за планиране на
средствата за новия програмен период 2014-2020 г.
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Министър Добрев подчерта, че ОП ”Иновации и предприемачество” ще бъде първата
Оперативна програма за програмния период 2014-2020, която ще стартира, като още
в началото на 2014 г. ще могат да се сключват договори.
По новата ОП „Наука и образование” има договореност между МИЕТ и МОН мерките за
иновациите да останат в МИЕТ.
По точка

5 a

от дневния ред – г-жа Анжела Тонева информира членовете на

Съвета, че Правилата за търговия с електрическа енергия и други подзаконови
нормативни документи са публикувани на страницата на ДКЕВР, и са на етап
обсъждане и събиране на становища. Очаква се в най-кратък период Правилата да
бъдат готови.
По точка 5 b – г-н Гогов докладва за прогнозните цени на природния газ за второ
тримесечие на 2013 г. Прогнозата е да няма промяна в цената на газа.
По точка 5 d Статус на финансирането на проект за газификация на регион
централно Средногорие. Представителя на „Булгартрансгаз” ЕАД заяви, че за
съжаление този проект не е одобрен и за съжаление не може да бъде финансиран по
международен фонд „Козлодуй”. .
Г-н Минков

се изказа за възможността бизнесът от региона

да

финансира проекта за газификация на регион централно Средногорие.

По точките от дневния ред,
Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност
РЕШИ:
По т. 2 от дневния ред – Заместник-министър Харитонова, г-н Кишкилов съвместно
с

експерти на

МОСВ (МФ) да коментират

(да представят становище) „Режима на

държавна помощ”
По т. 3 от дневния ред - Необходимост от създаване на Работна група към МИЕТ за
разработване на проект на Експортна стратегия на Република България, с активното
участие на представители на представените в Консултативния съвет сдружения на
бизнеса. Срок до края на месец март 2013 г.

Следващото заседание на Консултативния съвет към „Пакта за индустриална
стабилност” ще се проведе на 28 -ми март 2013 г., от 14.00ч.
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