МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕНЕРГИЕН БОРД

ПРОТОКОЛ

№2

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
проведено на 23.09.2014 г. от 14.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет

На заседанието присъстваха:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Екатерина Захариева - заместник министър-председател по икономическа
министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране

политика,

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;
Светла Тодорова - председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Шишман Чаушев - „Електроенергиен системен оператор" ЕАД;
Екатерина Истаткова - „Национална електрическа компания" ЕАД;
Боян Кършаков - „Национален съюз на независимите енергопроизводители „Екоенергия";
Биляна Лозанова - Българска ветроенергийна асоциация;
Питър 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";
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;
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";
Георги Недев - Асоциация на топлофикационните дружества в България;
Иванка Диловска - Българска стопанска камара

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Северин Въртигов - „Български енергиен холдинг" ЕАД;
Никола Николов - Българска фотоволтачина асоциация;
Калина Трифонова - „ЕВН България" ЕАД;
Мая Алексова - Асоциация на банките в България;
Теодор Дечев - Асоциация на индустриалния капитал в България;
Лилия Чобанова - „Контур Глобал Марица-Изток 3" АД

ПРИВЛЕЧЕНИ ЕКСПЕРТИ:
Красен Станчев - Институт за пазарна икономика
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

Ш 1 г ж н РЕД
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1. Представяне на предприетите мерки По точка 1:
за участие на експерти от международни Заместник
министър-председателят
по
политика
и председател
на
институции в работата на Енергийния борд. икономическа
Енергийния борд г-жа Екатерина Захариева запозна
членовете на Борда с високата оценка на
Европейската
комисия
по
отношение
на
създаването и стартирането на работата на
Енергийния борд, както и готовността на
Комисията да бъдат изпратени експерти, които да
вземат участие в работата на Борда и да бъдат
приети в Брюксел и обучени експерти от ДКЕВР и
МИЕ.
Заместник министър-председателят информира и за
дейността на правителството по отношение на
привличането на международна консултантска
помощ за Енергийния борд, Министерството на
икономиката и енергетиката и Регулатора за
осъществяване на реформата в енергийния сектор.
Посочено бе, че вече са проведени разговори с
Европейската комисия, Световната банка и
Европейската банка за възстановяване и развитие,
от които е потърсена помощ по въпросите за
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либерализация на пазара, енергийно подпомагане и
подпомагане дейността на ДКЕВР в сферата на
финансовите анализи, за повишаване на експертния
капацитет на ДКЕВР и аналитичните функции и
способности за стратегическо планиране на
Министерството на икономиката и енергетиката.
Направено бе предложение да се потърси
сътрудничество на партньорски начала от страна на
ДКЕВР с Агенцията за сътрудничество на
енергийните регулатори.

2. Обсъждане на предложенията за По точка 2:
механизъм за избор на експерти за Беше обсъден проект на Правила за сформирането
експертните работни групи и приемане на и работата на тематичните работни групи към
окончателен вариант на механизъм.
Енергийния борд. Решено бе да бъде представен
окончателен вариант на документа, в съответствие
с направените на заседанието бележки и
предложения от членовете на Борда. Бе направено
и уточнението, че в хода на работа на Борда могат
да бъдат създавани и допълнителни тематични
работни групи.

3. Провеждане
на
процедура
за По точка 3:
номиниране и избор на експерти за участие 3.1. В срок до 25.09.2014 г. включително членовете
на Енергийния борд да номинират свои
в експертните работни групи.
представители за участие в тематичните работни
групи, в съответствие с т. 3.1 и т. 3.2 на Правилата
за сформирането и работата на тематичните
работни групи към Енергийния борд (Правилата).
3.2. Секретариатът да подготви и изпрати на
членовете на Енергийния борд окончателен списък
с номинираните експерти в съответствие с т. 3.3 на
Правилата.
3.3. В срок до 29.09.2014 г. включително членовете
на Енергийния борд да изберат шест експерта и да
представят своя избор на Секретариата на Борда, в
съответствие с т. 3.4. на Правилата.
3.4. В срок до 30.09.2014 г. включително
секретарите
на
Борда,
подпомагани
от
Секретариата, да извършват класирането на
експертите, съгласно т. 3.5 на Правилата, и да
представят окончателния състав на тематичните
работни групи.
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4. Определяне на
непосредствените По точки 4 и 5:
задачи за работа на експертните работни Бордът прие за сведение презентацията на г-н
групи.
Теодор Бобочиков, която обхващаше, както
концептуални въпроси, така и въпроси, които
5. Обсъждане
на
концепцията
за трябва да попаднат в обхвата на анализите на
преодоляване на проблемите в сектор международните консултанти и на работните
Електреоенергетика.
групи.
Членовете на Борда обсъдиха подробно въпросите,
които трябва да бъдат подложени на анализ, а
именно: анализ на риска за енергийния сектор,
предложени от представителя на АИКБ пет
аналитични задачи пред тематична работна група
„Електроенергетика", представени с писмо на
АИКБ - приложение към настоящия протокол.
Участници
в
заседанието
поставиха
и
допълнителни въпроси, а именно: функциониращ
балансиращ пазар в сектор електроенергетика;
дългосрочните договори за изкупуване на енергия;
започналите процедури по отнемане на лицензните
на
електроразпределителните
дружества;
задълженията на стопанските субекти към
обществото; концепция за енергийно подпомагане
на бедните; проверка на процедурите на ДКЕВР;
уточняване на реалния дефицит на НЕК, както и
мотиви за новото ценово решение на ДКЕВР.

6. Други.

По точка 6:
Бе направено предложение към Енергийния борд
да бъдат привлечени и представители на
Министерството на финансите, Министерството на
околната среда и водите, Българската банка за
развитие, Комисията за защита на конкуренцията и
Върховния административен съд, като бе уточнено,
че ПМС № 258 от 2014 г. за създаване на
Енергийния борд предвижда подобна възможност.

СЕКРЕТАР:
ДРАГОМИР ЖЕЛЯЗКОВ
Съветник в политическия кабинет
на заместник министър-председателя
по икономическата политика
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