МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕНЕРГИЕН БОРД

ПРОТОКОЛ

№ 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
проведено на 02.09.2014 г. от 15.30 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет

На заседанието присъстваха:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Екатерина Захариева - заместник министър-председател по икономическа политика,
министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Васил Щонов - министър на икономиката и енергетиката
ЧЛЕНОВЕ:
Антон Павлов - заместник-министър на икономиката и енергетиката;
Спаска Петрова - заместник-министър на труда и социалната политика;
Шишман Чаушев - „Електроенергиен системен оператор" ЕАД;
Екатерина Истаткова - „Национална електрическа компания" ЕАД;
Боян Кършаков - „Национален съюз на независимите енергопроизводители „Екоенергия";
Меглена Русенова - Българска фотоволтаична асоциация;
Биляна Лозанова - Българска ветроенергийна асоциация;
Жаклен Коен - „Български енергиен холдинг" ЕАД;
Питьр Литгоу - „Ей и ес - ЗС Марица-Изток I" ЕООД;
Мартин Георгиев - Асоциация на търговците на електроенергия в България;
Валентин Златев - Българска петролна и газова асоциация;
Светослав Иванов - Българска асоциация „Природен газ";
Йорг Золфелнер - „ЕВН България" ЕАД;
Стефан Абаджиев - „Енерго-Про Варна" ЕООД;
Петър Докладал - „ЧЕЗ България" ЕАД;
Елена Гоцева - Българска национална асоциация „Активни потребители";
Константин Стаменов - Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори;
Левон Хампарцумян - Асоциация на банките в България;
Румен Радев - Асоциация на индустриалния капитал в България;
Николай Минков - Българска търговско-промишлена палата;
Камен Колчев - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
Николай Вълканов - Българска минно-геоложка камара;
Николай Ненков - Конфедерация на независимите синдикати в България;
Ангел Божилов - Конфедерация на труда „Подкрепа"
УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Илиян Илиев - Държавна комисия по енергийно и водно регулиране;

Деница Ненчева - „Контур Глобал Марица-Изток 3" АД;
Илия Николаев - Асоциация на топлофикационните дружества в България;
Добри Митрев - Българска стопанска камара
СЕКРЕТАРИ:
Драгомир Желязков - съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя
по икономическата политика;
Теодор Бобочиков - съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по
икономическата политика
СЕКРЕТАРИАТ:
Дирекция „Икономическа и социална политика" на Министерския съвет
Мариета Немска - и.д. директор;
Ивет Баева - държавен експерт;
Лора Каменова - държавен експерт;
Иван Николов - държавен експерт

РЕШЕНИЯ

ДНЕВЕН РЕД
1. Откриване

По точка 1:

г-жа Екатерина Захариева - заместник
г-жа ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА поздрави
министър-председател по икономическата
членовете на Енергийния борд и благодари на
политика и председател на Енергийния борд
всички, че са успели толкова бързо да посочат
своите представители, за да може Бордът да се
събере днес и да започне професионален и
прагматичен дебат по проблемите в сектор
„Енергетика", Изрази надежда, че всички ще се
обединят около принципите, по които ще работи
Борда занапред. Госпожа Захариева подчерта
необходимостта от създаване на ефективно
работещ енергиен пазар, на който оперират
равнопоставени участници, за което е важно да
бъдат поставени откровено всички факти и Бордът
да
подпомогне
държавните
институции
с
експертността си.
Пожела успех на работата на борда и изрази
надежда, той да бъде работещ механизъм.
1. Приема основни принципи на работа на
Енергийния борд, както следва:
1.1. Защита на обществения интерес;
1.2. Съгласуван подход за изграждане на
устойчив енергиен модел;
1.3. Съблюдаване на действащата законова
рамка;
1.4. Осигуряване на атрактивна и предвидима
инвестиционна среда;
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2. Приема
материалите,
становищата
и
протоколите от заседанията на Енергийния борд да
се публикуват на интернет страницата на МИЕ
(www.mee.government.bg)
и на портала
за
консултативните
съвети
(www.saveti.government.bg) с цел публичност и
прозрачност на заседанията на Енергийния борд.

2. Представяне на ситуацията в сектор
Блектроенергетика
Докладва: г-н Ваеш Щонов - министър на
икономиката и енергетиката

По точка 2:
г-н ВАСИЛ ЩОНОВ предложи подход в
работата на борда, основаващ се на излагане на
хипотези и оборване или потвърждаване. Изрази
надежда за изграждане на модел, който да
спомогне за една по-атрактивна и надеждна
инвестиционна среда, след което изложи своята
презентация относно структурата и механизма на
функциониране на енергийната система, както и
настоящото й състояние.
г-н СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ от Българска
асоциация „Природен газ" поздрави г-н Щонов за
прекрасната
презентация
и
отбеляза,
че
представлява газовия бранш, който също е част от
сектор
Енергетика
като
предложи
при
необходимост да предостави информация на МИЕ.
г-н ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН от Асоциацията
на банките в България изрази разочарование от
правенето на ненадеждни модели в енергетиката и
подчерта, че се надява оттук нататък да се стъпи на
здрава почва, за целите на което е готов да участва
в дискусии.
г-н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ от Българската
федерация
на
индустриалните
енергийни
консуматори
заключи
от
слайдовете
на
презентацията, че единственото решение е пазар на
определена цена, което означава наистина преход
към либерализация и пълно решаване на
проблемите с дългите договори, в комбинация с
пакет от социални мерки.
г-н СТЕФАН АБАДЖИЕВ от „Енерго-Про
Варна" ЕООД наблегна на факта, че презентацията
е рискова, а не кризисна и не е предвидено в нея
лошото състояние на мрежите за пренос и
разпределение.
Подчерта,
че
и
в
з

Електроенергетиката както на всякъде другаде
всичко си има цена. Има една минимална цена, под
която не може да се падне.
г-н НИКОЛАЙ МИНКОВ от БТТП направи
преглед на честотата на смяна на управленския
състав
в
Енергетиката,
което
води
до
институционална неустойчивост. Подчерта, че
трябва да се мисли върху една управленска
устойчивост.
г-н МАРТИН ГЕОРГИЕВ от Асоциацията на
търговците на електроенергия също отправи
поздравления за презентацията. Присъедини се към
думите на г-н Стаменов за либерализация на пазара
като добави, че трябва да се обърне специално
внимание на износа на електроенергия.
г-н ИЛИЯ НИКОЛАЕВ от Асоциацията на
топлофикационните дружества направи коментар
относно важността на информацията, съдържаща
се в презентацията и подчерта важността от оценка
на риска при вземането на важни политически или
регулаторни решения в сектора. Припомни, че
топлофикационните дружества са също значителен
фактор в електроенергетиката.
г-жа МЕГЛЕНА РУСИНОВА от Българската
фотоволтаична асоциация подкрепи предложените
от председателя, г-жа Захариева принципи за
работа на борда. Изрази недоволството на бранша,
който представлява от неравното третиране и
тенденциозния и целенасочен подход, на които е
подложен. Подчерта, че е важно да бъде направен
анализ на причините за настоящото състояние на
сектора както и критичен правен анализ на всички
решения на ДКЕВР. Предложи в това да се включат
външни експерти от Световната банка, ЕБВР и ГД
Енергетика на ЕК.
Г-н АНГЕЛ БОЖИЛОВ от КТ „ПОДКРЕПА"
отбеляза, че НЕК ЕАД е пресечна точка на всички
финансови потоци в сектор „Електроенергетика".
Изказа опасения, че при една по-тежка зима може
да се стигне до недостатъчност на запасите от газ
както и че Мини Марица не са правили разкривка
повече от година, което значи, че при спиране на
газовите доставки и увеличение на консумацията те
няма да бъдат в състояние да подадат
необходимите
количества
въглища
към
топлоелектрическите централи.
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г-н НИКОЛАЙ НЕНКОВ от КНСБ похвали
добрата презентация и изброи насоките, по които
предлага да се работи, а именно: преразглеждане на
дългосрочните договори за изкупуване, да се
започне да се работи по дългосрочен план за
оздравяване на НЕК ЕАД, да се продължи работата
по изготвяне на енергийна стратегия и да се реши
проблема с пускането на втори блок на ТЕЦ „Бобов
дол".
г-н РУМЕН РАДЕВ от Асоциацията на
индустриалния капитал в България отбеляза
неточности в презентацията, но сподели, че тя
може да се ползва като добра база за един позадълбочен анализ. Той изрази подкрепата си за
прозрачността, с която стартира работата на
Енергийния борд, и се ангажира АИКБ да окаже
експертна помощ за допълнение на анализа.
г-н ЙОРГ ЗАЛФЕЛНЕР от ЕВН България заяви,
че ДКЕВР трябва да регулира само мрежови цени и
трябва да направи пазарни правила, както е в
другите страни от Европа. Призова към
либерализация, която да разтовари НЕК ЕАД от
тежестта на балансьор. Обърна внимание на
остарялата нормативна уредба, части от която
датират още от 1950 г. и че ако има прозрачност няма да има страх у потребителите.
Г-жа БИЛЯНА ЛОЗАНОВА от Българската
ветроенергийна асоциация подкрепи идеята в
работата на Борда да участват и международни
експерти. Относно развитието на българската
енергетика, тя подчерта, че пазарът трябва да бъде
подготвен за либерализация, в съчетание с
изработване на финансов механизъм за подкрепа на
уязвимите потребители при осъществяването на
този подход.
г-н КАМЕН КОЛЧЕВ от КРИБ благодари за
откровеността и изрази задоволство, че има
признание за неефективността на държавната част
от
енергетиката.
Той
предложи
частична
приватизация на миноритарен дял от държавните
енергийни предприятия, което ще доведе до
публичност на управлението им и следователно до
по-висока ефективност. Той очерта като втори
проблем политическият елемент в управлението на
тези дружества, а също и липсващ работещ пазар.
Предложи смяна на системата и преминаване към
такава със зелени сертификати.
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1. Приема за сведение доклада на министъра
на икономиката и енергетиката за състоянието на
енергийния отрасъл.
2. Препоръчва допълване на доклада чрез
доразвиване на анализа за подсектор „Енергетика".
3. Да се изготвят анализи и за другите
подсектори от сферата на енергетиката, вкл. чрез
събиране и обобщаване на информация за тези
подсектори.
4. Членовете на Енергийния борд да изпращат
в Секретариата данни и предложения с оглед
постигане на изчерпателна характеристика на
сектор „Енергетика".

3. Обсъждане
необходимостта
от
По точка 3:
възлагане изготвянето на анализ за
Препоръчва при изготвянето на анализите за
състоянието
на
енергетиката
към състоянието
на
сектор
„Енергетика",
при
настоящия
момент,
включително необходимост, да се привлекат и експерти с
идентифициране на проблемите в сектора международно признат опит.

4. Дискусия
относно
визията
развитие на българската енергетика

5. Организационни въпроси

за

По точка 4:
Препоръчва създаването на устойчива енергийна
политика.

По точка 5:
г-жа ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА предложи да
бъде създадена експертна работна група към
Енергийния борд, която да бъде формирана преди
следващото заседание. Предложи няколко подхода
за формиране на състава й.
Последва дискусия.
г-н ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ от
Българската
петролна и газова асоциация изрази мнение, че
формирането на такава група, която да генерира
решения, които Бордът да одобрява му се вижда
малко сложно, и предложи ако има такава група да
се сформира бюджет за заплащане на експертите,
участващи в нея.
г-н ДОБРИ МИТРЕВ от БСК предложи да бъде
даден срок от 2 седмици, през които всеки член на
Борда да направи своето предложение за експерт в
работната група.
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г-н БОЯН КЪРШАКОВ от Националното
сдружение на независимите енергопроизводители и
„Екоенергия" определи работната група като
„туптящото сърце на Енергийния борд" и призова
Министерския съвет да помисли за идеята да
отдели средства за възнаграждението им.
г-жа ДЕНИЦА НЕНЧЕВА от „Контур глобал
Марица Изток 3" подчерта, че мястото на
международните експерти е точно в подгрупите.
г-н ПИТЪР ЛИТГОУ от „Ей и ес - ЗС МарицаИзток I" ЕООД благодари за възможността и
изрази дълбокото си убеждение, че трябва да бъдат
привлечени международни експерти, необходими
за изграждане на капацитет и умение в сектора.
Приема:
1.1. Към Енергийния борд да се създадат
тематични експертни работни групи, които да
подпомагат експертно неговата работа;
1.2. В срок до 05.09.2014 г. Секретариатът да
изпрати на членовете на Енергийния борд проект
на правила за избор на експертите в тематичните
работни групи, и за организацията и функциите им;
1.3. На базата
на
правилата
по
т.1.2.
Секретариатът да обобщи предложенията на
членовете на Енергийния борд относно:
- Правилата по т. 1.2. и
- Видовете тематични групи и техните членове;
1.4. Следващото
редовно
заседание
на
Енергийния борд да се проведе в третата седмица
на м

СЕКРЕТАР НА ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД:
Д

13КОВ

Съветник в политическия кабинет
на заместник министър-председателя
по икономическата политика
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