ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Обществения съвет по енергетика 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, 05.04.2013 г., в 15,00 часа в сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в гр. София, ул. “Славянска” № 8, Голяма зала, се проведе
първото заседание на Обществения съвет по енергетика 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:
Асен Василев - министър на икономиката, енергетиката и туризма;
Божан Стоянов – 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;
Евгения Харитонова – председател на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране /ДКЕВР/;
Иван Йотов – изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД /ЕСО/;
Владимир Денчев – представител на „Български енергиен холдинг” ЕАД /БЕХ/;
Александър Масларски - Комисия за защита на потребителите;
Елена Гоцева – Българска национална асоциация „Активни потребители”;
инж. Александър Загоров – представител на КТ „Подкрепа”;
Николай Ненков – представител на КНСБ;
Пламен Стефанов – представител на електроразпределителните предприятия
/ЕРП/;
Ангел Митев – представител на „Ей И Ес – 3с Марица Изток І”;
Константин Делисивков – представител на Българската федерация на
индустриалните енергийни консуматори;
На ротационен принцип в заседанието взеха участие представители на
организации, представляващи производители на енергия от възобновяеми източници, а
именно:
Никола Николов – фотоволтаични централи;
Георги Петков – ветроенергийни централи;
Пламен Дилков – хидроенергийни централи;
Христослав Павлов – „Българска ветроенергийна асоциация”;
инж. Огнян Винаров – гражданска квота;
Георги Котев - гражданска квота;
Георги Стефанов – гражданска квота;
Асен Николов - гражданска квота;
Георги Найденов – гражданска квота;
Марияна Христова - гражданска квота;
Атанас Георгиев – преподавател в Стопанския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”;
При участието на Анелия Терзиева – технически секретар на Обществения съвет.
Общественият съвет заседава при следния дневен ред, обявен от г-жа Бетина
Жотева в началото на заседанието:
1. Презентация, подготвена от г-н Атанас Георгиев - Преглед на енергийната
система в Република България.
2. Преглед на изпълнението на седемте мерки, предложени от министър Василев.
3. Обсъждане на общите условия на договорите, които се сключват между
електроразпределителните предприятия /ЕРП/ и потребителите.
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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 – беше представена презентация от г-н Атанас Георгиев,
с която се прави преглед на енергийната система в Република България. След края на
презентацията беше открита дискусия. Някои от участниците в Обществения съвет
/Георги Котев – гражданска квота, Никола Николов – ВЕИ сектор/ посочиха, че някои
данни в презентацията не са пълни. Г-н Атанас Георгиев каза, че ще вземе предвид
информацията, която ще му бъде предоставена след края на заседанието и данните в
презентацията ще бъдат актуализирани.
Г-жа Бетина Жотева обяви, че презентацията ще бъде публикувана на сайта на
МИЕТ в интернет.
В проведената дискусия след края на презентацията бяха поставени редица
въпроси, по които Съветът взе следните решения:
1.1. Отпадане на клаузите за търговска тайна в договорите – предложения за това
да бъдат представени от членовете на Съвета на секретаря от гражданската квота.
Тази точка беше подложена на гласуване и мнозинството от присъстващите на
Обществения съвет гласуваха „за”.
Г-н Ангел Митев /представител на „Ей И Ес – 3с Марица Изток І” ЕООД/ заяви, че
ще представят официално писмено становище по този въпрос. Това се отнася и за
„Контур Глобал Марица Изток 3” АД.
1.2. Сформиране на работна група между представители на ЕРП-та, ВЕИ сектора и
ЕСО за решаване на проблема с ограничаване на производството на електрическа
енергия от ВЕИ. Предложенията да се представят на МИЕТ.
1.3. Преработване на презентацията, като в нея бъде включена новата
информация, предоставена от членовете на Съвета.
1.4. Анализ на съвместимостта на съставите на Управителните съвети на
енергийните дружества, в които са включени представители на държавата /точката е
включена по предложение на Георги Котев – гражданска квота/.
Г-н Петков /ВЕИ сектор/ предложи на интернет страницата на ЕСО да бъде
публикувана ежедневно и текущо информация за производството на електрическа
енергия по видове централи. За решаване на този проблем ще бъде сформирана работна
група между представители на ЕСО и ВЕИ сектора.
По т. 2 от дневния ред - всички присъстващи подкрепиха мерките, които
министър Василев предлага.
Г-жа Евгения Харитонова /ДКЕВР/ и г-н Иван Йотов /ЕСО ЕАД/ направиха
коментар по седемте мерки, предложени от министър Василев, съобразно тяхната
компетентност и заявиха своите ангажименти по тях, като посочиха срокове, в които
същите ще бъдат изпълнени.
Г-н Делисивков /БФИЕК/ каза, че по седемте мерки ще внесат писмено становище
в министерството.
Г-н Денчев - БЕХ съвместно с НЕК ще изготви предложения и мерки относно
предложените от министъра седем мерки и ще ги предостави на г-н Божан Стоянов в
срок до края на следващата седмица /т.е. до 12.04.2013 г./. Също така ще предложат
допълнителни мерки, касаещи дружествата от БЕХ групата.
Г-н Дилков /ВЕИ сектор/ отбеляза, че хидроенергетиката е важна за енергийната
система на страната. Предложи да няма нулеви мощности за присъединяване през
следващата година за ВЕЦ и фотоволтаичните централи, разположени на покривите на
сградите. Според него следва да се определят квоти за присъединяване по видове
технологии.
Г-н Загоров /КТ Подкрепа/ – БЕХ да има предвид социалния диалог и
колективното договаряне при прилагането на мерките.
Г. Котев – гражданска квота – АЕЦ „Козлодуй” не е включен сред седемте мерки.
Предлага да се включи сред мерките.
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Г-н Асен Николов /представител на гражданската квота/ – предлага да се опрости
процедурата за изграждане на фотоволтаични централи, енергията от производството на
които се ползва за собствено потребление.
Марияна Христова – гражданска квота – предлага държавните предприятия да не
сключват договори с офшорни компании, като това да важи и за дъщерните дружества
на държавните предприятия и при аутсорсването на услуги.
Г-жа Бетина Жотева предложи т. 3 от дневния ред да бъде отложена и да бъде
разгледана на следващото заседание на Обществения съвет. Предложението беше
единодушно прието.
Общественият съвет реши следващото заседание да се проведе на 12.04.2013 г.,
от 13,00 часа в Голямата зала в сградата на МИЕТ, ул. Славянска № 8, гр. София.
Заседанието приключи в 19,20 минути.

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:

3

