ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Обществения съвет към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, създаден със Заповед № РД-16-489 от 03.04.2013 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Днес, 31.05.2013 г., в 13,00 часа в сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в гр. София, ул. “Славянска” № 8, Голяма зала, се проведе
шестото заседание на Обществения съвет към министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, създаден със Заповед № РД-16-489 от 03.04.2013 г. на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
На заседанието присъстваха, както следва:
Драгомир Стойнев - министър на икономиката и енергетиката;
Асен Василев – бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма;
Божан Стоянов – бивш заместник-министър на икономиката, енергетиката и
туризма;
Бетина Жотева – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в
МИЕТ;
Димитър Куюмджиев – директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”
в МИЕТ и секретар на Обществения съвет;
инж. Огнян Винаров – гражданска квота и секретар на Обществения съвет от
гражданската квота;
Иван Йотов – изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД /ЕСО/;
Владимир Денчев – представител на „Български енергиен холдинг” ЕАД /БЕХ/;
Евгения Харитонова – председател на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране /ДКЕВР/;
Анжела Тонева – член на ДКЕВР;
Александър Масларски – представител и член на Комисията за защита на
потребителите /КЗП/;
Николай Ненков – представител на КНСБ;
Владимир Топалов – представител на миньорите в КТ „Подкрепа”;
Валентин Вълчев – представител на миньорите в КНСБ;
Пламен Стефанов – представител на електроразпределителните предприятия
/ЕРП/ и представител на „Енерго-Про”;
Константин
Стаменов
–
представител
на
Българската
федерация
на
индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/;
Валентин Терзийски – представител на частни ТЕЦ /представител на Българската
браншова камара на енергетиците/;
Пламен Дилков – ВЕИ сектор /Българска хидроенергийна асоциация/;
Ангел Славчев - гражданска квота;
Йоанна Христова – гражданска квота;
Георги Найденов – гражданска квота;
Красимир Николов - гражданска квота;
Методи Митев - гражданска квота /представител на Гражданско движение на
протестиращите „Освобождение”/;
Валентин Николов – изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”;
Димитър Гогов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД.
При участието на Анелия Терзиева – технически секретар на Обществения съвет.
Дневният ред беше изпратен по електронната поща на членовете на Съвета и
беше публикуван на интернет страницата на МИЕТ на 30.05.2013 г., както следва:
1. Представяне на новия модел на ДКЕВР за ценообразуване на електрическата
енергия от 1 юли 2013 г.
2. Предложения за промени в Закона за енергетиката.
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3. Изслушване на представители на АЕЦ „Козлодуй”, НЕК и американските
централи във връзка с предложения за оптимизиране на разходите.
В началото на заседанието министър Стойнев приветства присъстващите и изказа
благодарност към бившия министър Асен Василев. Посочи, че ще бъде представена
концепция за ценообразуване на електрическата енергия, изготвена от г-н Асен Василев
и г-жа Евгения Харитонова. Подчерта, че целта, която се поставя, е да няма увеличение
на цената на електроенергията. Посочи, че ще се налага да се вземат политически
решения, които ще се вземат след добросъвестен диалог в този Обществен съвет.
Резултатът, който се цели, е да бъдат удовлетворени потребителите и българският
бизнес. Каза, че не трябва да бъдат вземани решения „на парче”. Счита, че е добре да
има приемственост, както и че е необходимо да бъдат правени взаимни отстъпки. По
отношение на проекта „Белене” поясни, че няма политическо решение за стартиране на
проекта от 5.06.2013 г. Необходимо е да бъде направен финансово-икономически анализ
и анализ за потреблението в бъдеще.
Министър Стойнев предложи да не се разглежда т. 2 от дневния ред на този етап,
тъй като новоизбраното правителство не е имало възможност да разгледа и да одобри
законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката /ЗЕ/.
Г-н Владимир Топалов /представител на миньорите в КТ „Подкрепа”/ - има
сериозен проблем в „Мини Марица Изток”. Загубите за „Мини Марица Изток” сега са
големи. Настоява да бъде взето решение за цената на въглищата.
Министър Стойнев заяви, че няма да има съкращения на служителите в „Мини
Марица Изток”. Каза също, че ще има заплати за работниците и служителите. Подчерта,
че решението, свързано с цената на въглищата и на електроенергията, е да не бъдат
натоварвани хората.
Г-жа Бетина Жотева – попита какъв толеранс дават на новото ръководство на
министерството за решаване на тези въпроси.
Г-н Валентин Вълчев /представител на миньорите в КНСБ/ - заяви, че времето,
което дават, зависи от действията на министерството.
Министър Стойнев – „Знаем за проблема и търсим конкретни решения”. Каза, че
знае за готвените стачни действия. Посочи също, че правителството не иска толеранс от
100 дни, тъй като проблемите са сериозни.
Г-н Симеон Симов /гражданска квота/ - постави въпроса за 3 и 4 блок на АЕЦ
„Козлодуй”. Ако бъдат пуснати, цената на електроенергията ще бъде намалена с 20 %.
Моли за среща с министъра. Посочи, че няма решение на ЕК за затварянето на тези
блокове.
Министър Стойнев – каза, че по време на прехода са извършени много
национални предателства и това е едно от тези предателства.
Г-н Красимир Николов /гражданска квота/ - предлага да не се подписва планпрограмата, представена от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, за
извеждане от експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Г-н Георги Найденов /гражданска квота/ - има образуване дело от ЕК срещу
България за неизпълнение на електрическата директива на ЕО. Моли за предприемане
на спешни мерки.
Г-н Пламен Дилков /ВЕИ сектор/ - заяви, че ВЕИ секторът е с „отворена ръка”.
Очакват ЕСО да направи анализ, като ВЕИ секторът е готов да балансира
електроенергийната система. Заяви, че има проблеми с окончателните договори за
присъединяване на производители от ВЕИ.
Г-н Ангел Славчев /гражданска квота/ - входирали сме искане за създаване на
Надзорен съвет с право на отлагателно вето върху решенията на ДКЕВР, което
предложение предлагаме да бъде част от бъдещия проектозакон за изменение и
допълнение на ЗЕ.
Министър Стойнев заяви, че държавата трябва да е партньор с бизнеса. Каза, че е
възможно договорите да бъдат предоговорени, но не силово, а с преговори. Подкрепя
идеята за създаване на Надзорен съвет и правото му на вето върху решенията на ДКЕВР,
но според него трябва да е само едно вето. Категорично подчерта, че ако така
представеният модел на ценообразуване на електрическата енергия не бъде одобрен от
Съвета, то той няма да бъде приет. Изтъкна, че очакванията са решенията да бъдат
взети съвместно с Обществения съвет.
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Инж. Огнян Винаров /гражданска квота и секретар на Обществения съвет от
гражданската квота/ - предлага концепцията за ценообразуване и законопроектът за
изменение и допълнение на ЗЕ да бъдат предоставени на членовете на Обществения
съвет.
Г-жа Бетина Жотева – заяви, че законопроектът е публикуван на интернет
страницата на МИЕ.
/Министър Стойнев напусна заседанието на Обществения съвет в 13,40 часа, тъй
като имаше спешна среща с министър-председателя, насрочена за 13,30 часа./
В изпълнение на функциите и задачите, възложени на Обществения съвет
съгласно Заповед № РД-16-489 от 03.04.2013 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, Съветът пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния
ред:
По т. 1 от дневния ред: г-н Асен Василев представи модела за ценообразуване
на електрическата енергия, изготвен съвместно от него и г-жа Евгения Харитонова.
Обясни, че разговорите с „Ей и ЕС” и „Контур Глобал” не са отразени в този модел, тъй
като същите още не са завършили. Посочи, че при разработването на модела са
следвани два основни принципа: 1\ да се премахне кръстосаното субсидиране и
„замитането” на проблема /т.е. да е ясно кой плаща, на кого и колко/; 2\ да се
изпълняват точно европейските правила, но не повече от това, което те изискват.
Изтъкна, че при така представения модел на ценообразуване е премахнато
кроссубсидирането, няма ги т.нар добавки – зелена, кафява и др., няма финансови
дефицити в системата. Според този модел се предвижда увеличение на цената на
електроенергията за ЧЕЗ и ЕВН, а за Енерго-Про се предвижда леко намаление. В
резултат на тези разчети „топлофикация София” ЕАД ще получи 100 млн. лв. по-малко.
След края на презентацията беше открита дискусия.
Г-н Методи Митев /гражданска квота/ - попита дали ще спре практиката
заводските централи да произвеждат скъпа електроенергия, която да се продава и
съотв. изкупува от потребителите, а да внасят през нощта евтина електроенергия от
други страни /напр. Румъния/ за собствени нужди.
Г-н Асен Василев – отговорът е категорично „да”.
Гражданинът Нейков – каза, че е важно собствените нужди и специфичният
разход на гориво за 1 kV/час да бъдат взети предвид при ценообразуването. Настоява
електроенергията от заводските централи /кафява енергия/ да се използва за собствени
нужди така, както е записано в решението на ДКЕВР.
Представител от гражданската квота – договорите за дългосрочно изкупуване на
електрическа енергия противоречат на европейското право.
Г-н Константин Стаменов /представител на БФИЕК/ - заяви, че съгласно
представения модел на ценообразуване поскъпването на електроенергията за
индустрията ще е с около 30-40%, което напрактика ще доведе до сриване на бизнеса.
Счита, че трябва това да бъде добре обмислено.
Г-н Валентин Терзийски /представител на частни ТЕЦ и представител на
Българската браншова камара на енергетиците/ - 1\ така представеният модел на
ценообразуване противоречи с действащия ЗЕ; 2\ противоречи с европейското
законодателство, тъй като се ограничава конкуренцията на Вътрешния пазар /т.е. на
пазара на ЕО/; 3\ необходимо е политическо решение относно предоговаряне на
договорите с двете американски централи и относно насърчаването на инвестициите във
ВЕИ сектора. Заяви, че предложенията трябва да са съобразени с вътрешната и
европейската законодателна рамка.
Г-н Иван Йотов /ЕСО/ - средствата от таксите трябва да отиват за балансиране на
системата. Подчерта, че ВЕИ секторът трябва да гледа глобално на системата, а не само
в техния сегмент.
Г-н Асен Василев – такса пренос отпада. Съгласно разработения модел на
ценообразуване ще има само студен резерв, горещ резерв, технологични разходи и
минимална възвръщаемост от 3 %, за да може ЕСО да бъде сертифициран. Подчерта, че
с този модел няма дисбаланс. При този модел всички са недоволни, което според него е
хубаво.
Г-жа Евгения Харитонова /ДКЕВР/ - каза, че днес е подписала писмо до ЕСО
относно правилата за купуване на студен резерв, въпреки че ДКЕВР няма такива
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правомощия, но в случая Комисията изразява мнение. Относно начина на
ценообразуване на цената на електрическата енергия, която се изкупува от двете
американски централи, обясни, че цената се образува по формула, вписана в
съответните договори. Каза също, че „нямаме право за сметка на едни интереси да
доведем енергетиката до фалит”. Счита, че в тази концепция е необходимо да бъде
прецизирана част Топлофикации и заводски централи. Относно последните заяви, че те
първо трябва да потребяват произведената от тях електрическа енергия и едва след това
да продават такава. Каза също, че всеки трябва да понесе някакви негативи/загуби
според него, но в рамките на възможното за понасяне.
Г-н Пламен Стефанов /представител на ЕРП и представител на „Енерго-Про”/ - в
представения модел на ценообразуване са предвидени по-малки от реалните разходи,
които ДКЕВР сега признава /напр. несъбираемите вземания/. Счита, че нормата на
възвръщаемост следва да бъде запазена като сегашната от 12% или да се изследва
цената на капитала. Заяви, че ЕРП-та подкрепят модела, но имат коментари по
определени числа.
Г-жа Бетина Жотева предложи т. 2 и 3 от дневния ред за днешното заседание,
включително продължаване на разискванията по т. 1, да бъдат отложени за следващото
заседание на Съвета, когато ще има нови ресорни заместник-министри и сформиран
екип. Предлага следващото заседание да бъде насрочено за 14.06.2013 г., за да може
новият екип на министерството да се запознае с предложенията за ценообразуване и със
законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕ.
Общественият съвет прие следния дневен ред за следващото заседание:
1. Разисквания по представения нов модел за ценообразуване на електрическата
енергия.
2. Предложения за промени в Закона за енергетиката.
3. Изслушване на представители на АЕЦ „Козлодуй”, НЕК и американските
централи във връзка с предложения за оптимизиране на разходите.
Общественият съвет реши следващото заседание да се проведе на 14.06.2013 г.,
от 13,00 часа в Голямата зала, находяща се в сградата на МИЕТ, ул. Славянска № 8, гр.
София.
Заседанието приключи в 15,00 часа.

Изготвил: Анелия Терзиева – технически секретар на Обществения съвет:
Димитър Куюмджиев – директор на дирекция „Сигурност на енергоснобдяването” в МИЕТ
и секретар на Обществения съвет:
инж. Огнян Винаров – секретар на Обществения съвет от гражданската квота:
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