ПРОТОКОЛ № 4
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, 26.04.2013 г., в 13,00 часа в сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в гр. София, ул. “Славянска” № 8, Голяма зала, се проведе
четвъртото 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:
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;
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/;
Анжела Тонева – представител и член на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране /ДКЕВР/;
Александър Масларски – представител и член на Комисията за защита на
потребителите /КЗП/;
Елена Гоцева – Българска национална асоциация „Активни потребители”;
инж. Александър Загоров – представител на КТ „Подкрепа”;
Николай Ненков – представител на КНСБ;
Валентин Вълчев – представител на миньорите в КНСБ;
Владимир Топалов – представител на миньорите в КТ „Подкрепа”;
Румен Христов - представител на КТ „Подкрепа”;
Владимир Владимиров - представител на КТ „Подкрепа”;
Илина Стефанова – представител на електроразпределителните предприятия
/ЕРП/ и представител на „ЕВН”;
Зорница Генова - представител на ЕРП и представител на „ЧЕЗ”;
Валентин Терзийски – представител на частни ТЕЦ /представител на Българската
браншова камара на енергетиците/;
Константин
Стаменов
–
представител
на
Българската
федерация
на
индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/;
Малинка
Николова
–
представител
на
организации,
представляващи
производители на енергия от възобновяеми източници;
Христослав Павлов – ВЕИ сектор /Българска ветроенергийна асоциация/;
Владимир Аличков – ВЕИ сектор /Българска фотоволтаична асоциация/;
Тодор Тодоров - гражданска квота;
Георги Найденов – гражданска квота;
Красимир Николов - гражданска квота;
Мариана Христова - гражданска квота;
Методи Митев - гражданска квота /представител на Гражданско движение на
протестиращите „Освобождение”/;
Мартин Георгиев - представител на Асоциацията на търговците на електроенергия
в България;
Евгени Савчев – представител на „Енерджи Холд” /търговци на електрическа
енергия/;
Боян Боев – директор на дирекция „Финансова” в „ТЕЦ Марица Изток 2”;
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Димо Димов – МИЕТ/„Мини Марица Изток”;
Теодор Дребов – изпълнителен директор на „Мини Марица Изток”;
Владко Владимиров – финансов директор на „Мини Марица Изток”;
Костадинка Тодорова – „Асоциация за устойчиво развитие”;
Ангелаки Гоцев – ПП „АТАКА” и НСД;
Веселин Захариев - консултант към МИЕТ на добра воля.
При участието на Анелия Терзиева – технически секретар на Обществения съвет.
Дневният ред беше изпратен по електронната поща на членовете на Съвета и
публикуван на интернет страницата на МИЕТ на 25.04.2013 г., както следва:
1. Обсъждане на съвместимостта на членове на Управителните съвети и
Надзорните съвети в държавните енергийни дружества.
2. Ценообразуване в енергетиката – анализ на „Мини Марица Изток”, презентация
на ВЕИ сектора, презентация на МИЕТ на енергийно-финансов модел и други.
В началото на заседанието г-н Дончо Дудев – представител на протестиращите,
прочете декларация от името на протестиращите граждани, която се прилага към
настоящия протокол. В декларацията се засягат въпроси относно оповестяването на
принадлежността на заместник-министър Божан Стоянов към бившата Държавна
сигурност /ДС/, както и относно доклада на главния прокурор до министър-председателя
относно извършени проверки в енергетиката.
Министър Василев подчерта, че голяма част от тези въпроси /посочените в
декларацията/ вече са обсъждани на предишни заседания на Обществения съвет.
Категорично заяви, че сътрудници на ДС нямат място тук. Но счита, че трябва да се
изчака решението на съда. Предложи този въпрос да бъде подложен на гласуване от
Съвета.
Заместник-министър Божан Стоянов – обясни, че Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е издала два
документа с противоречиво съдържание. Посочи, че е подал жалба във Върховния
административен съд /ВАС/. Счита, че дискусията трябва да се води във ВАС, а не тук,
на заседанието на Обществения съвет.
Г-жа Бетина Жотева уточни, че гласуването е за оставка на г-н Божан Стоянов от
Обществения съвет.
Предложението беше подложено на гласуване: гласували „за” – 7 души.
Предложението не се приема.
Министър Василев оповести, че г-н Уручев е подал оставка и е освободен от двата
борда на държавните енергийни дружества, в които е участвал. По този начин отпада
необходимостта от разглеждане на т. 1 от дневния ред. Предлага, предвид заявения от
гражданската квота интерес, на следващото заседание на Съвета да бъде поканен и да
присъства главният прокурор.
Г-жа Бетина Жотева – поясни, че в доклада на главния прокурор до министърпредседателя относно извършени проверки в енергетиката не се споменават конкретни
имена от МИЕТ, поради което докладът не може да бъде разглеждан на заседанието на
Обществения съвет. Посочи още, че на 03.04.2013 г. докладът на главния прокурор е
публикуван на интернет страницата на прокуратурата. Относно договорите в
енергетиката г-жа Жотева обясни, че всички договори, за които има получено съгласие,
са публикувани на интернет страницата на министерството.
Г-н Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет от гражданската квота/ заяви, че е публикуван само договорът на АЕЦ „Козлодуй” като купувач на
електроенергия, но не и този като продавач /т.е. договорът за продажба на
електрическа енергия/. Каза също, че един от елементите на цената на
електроенергията е природният газ. Затова счита, че договорът за купуване на природен
газ от „Газпром” трябва също да бъде публикуван.
Министър Асен Василев подчерта, че договорите за приватизация на ЕРП-та също
са публикувани. А договорите на двете американски централи са публикувани отдавна
на интернет страницата на Народното събрание.
Г-жа Мариана Христова /гражданска квота/ - обяви, че има проблеми с шистовия
газ. Моли да бъде свикано извънредно заседание на Обществения съвет, на което да
2

присъстват и представители на Министерството на околната среда и водите и на което да
бъдат обсъдени въпросите относно концесиите, тъй като има много нарушения по тях.
Посочи, че в тръжната документация за находище „Девинци” има нарушения при
методологията. Според нея, целта е под прикритието на издадена концесия за
конвенционален газ да се разработи неконвенционален газ.
Г-н Йотов /ЕСО/ - взе думата и направи разяснения по отношение на работата на
ЕСО. Беше категоричен, че изнесените данни от някои лица в медиите са манипулативно
представени и не са верни. По негово мнение, по този начин се защитават корпоративни
интереси.
По т. 2 от дневния ред:
Инж. Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет от гражданската квота/ заяви, че са обжалвали пред ВАС две решение на ДКЕВР. Заяви, че на практика с
Решението на ДКЕВР от 05.03.2013 г. цената на електроенергията не е намалена, а 50
млн. лева остават в НЕК. Представя таблица с отразени в нея изчисления, доказващи
твърдението му.
Г-жа Анжела Тонева /ДКЕВР/ - намаляването на цените от 05.03.2013 г. се случи
само защото Законът за енергетиката /ЗЕ/ беше променен, с което беше дадена правна
възможност на ДКЕВР да предприеме действия за намаляване на цените. По отношение
на обжалването на двете решение на ДКЕВР, за които споменава инж. Огнян Винаров,
заяви, че към настоящия момент не може да направи коментар, тъй като има образувано
дело във ВАС, което не е приключило.
Г-н
Димитър
Куюмджиев
/директор
на
дирекция
„Сигурност
на
енергоснабдяването” в МИЕТ и секретар на Обществения съвет/ - каза, че изчисленията
на инж. Винаров са направени въз основа на решението за цените, публикувано на
интернет страницата на ДКЕВР. Като изчисления – същите са правилни, но не може да
прецени дали гражданите са ощетени.
Г-н Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет от гражданската квота/ - г-жа
Харитонова каза, че тези 50 млн. се пазят за миньорите. Това е протоколирано от
заседанието на Обществения съвет към ДКЕВР. Настоява цената на електрическата
енергия да бъде намалена. Предлага ДКЕВР на закрито заседание да поправи
допуснатите технически грешки и да не се чака решение на съда.
Г-жа Анжела Тонева /ДКЕВР/ - нищо няма да бъде подарено, а ще бъде направен
анализ и тази разлика ще бъде разпределена между различните участници
икономически обосновано. Подчертава, че вероятно приходите не са получени, поради
разлика между прогнозните и отчетените количества енергия. Обеща да предаде
молбата на инж. Винаров на председателя на ДКЕВР относно искането му Комисията да
поправи двете си решения.
инж. Александър Загоров /представител на КТ „Подкрепа”/ - навършва се
годишнина от аварията в Чернобил, а също така – 28 април е Световен ден на
загиналите при трудови злополуки. Предлага с едноминутно мълчание да се почете
паметта на загиналите.
Всички присъстващи в залата станаха на крака и запазиха едноминутно мълчание.
Г-жа Костадинка Тодорова /„Асоциация за устойчиво развитие”/ - липсват
планове на НЕК и 10-годишните планове за развитие на мрежата. В тях все още се
предвиждат 10 млн. лв. за развитите на инфраструктурата на АЕЦ „Белене”. Заявява, че
планове за ЕРП-та изобщо липсват. Пита: 1\ как ДКЕВР преценява искането за
увеличение на цените на услугите без наличието на такива планове; 2\ защо не е
спазено изискването на т. нар. електрически директиви, какво е съдържанието на
всички видове енергии в микса; 3\ заявява, че Наредбата за регулиране на цените на
електрическата енергия не е достатъчно ясна; 4\ относно „умните” електромери – защо
ДКЕВР не е направила анализ ползи-разходи, а само анализ на разходите, още повече,
че този анализ е направен от ЕРП-та. Предлага от разходите, които формират цената на
електроенергията, да отпаднат разходите за охрана на далекопроводите и за
информационните кампании. Счита също, че в цената за преноса на електрическата
енергия не трябва да бъде включвана „зелената добавка”.
Г-н Йотов /ЕСО/ - изготвен е нов 10-годишен план, в който е направена поправка,
и същият е изпратен на НЕК, БЕХ и МИЕТ за съгласуване. Този план вече е приет.
Десетгодишният план е приет още през 2010 г.
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Г-жа Анжела Тонева /ДКЕВР/ - отговори на въпросите на г-жа Костадинка
Тодорова. Каза, че на работна група вчера /25.04.2013 г./ са коментирани промени в ЗЕ
относно прозрачността в работата на ДКЕВР. По нейно мнение всичко трябва да е
публично и да е обяснявано публично. Обясни, че енергийните дружества дават своите
предложения до ДКЕВР, а Комисията само проверява икономическата им обоснованост.
Поясни, че прогнозирането за количествата е за една година. Относно „умните”
електромери заяви, че ДКЕВР все още не е взела решение. Цената не е достатъчно
доказана от дружествата. ДКЕВР е възложила анализ и едва след това Комисията ще
вземе решение.
Г-н Методи Митев /гражданска квота/ - предлага да бъде дадена думата на
миньорите и същите да бъдат изслушани.
Г-н Владимир Топалов /представител на миньорите, КТ „Подкрепа”/ - представи
данни от извършения анализ за „Мини Марица Изток”. Каза, че вече са налице свлачища
в мините. Има недостиг от 100 млн. лева за „Мини Марица Изток”. Не се предвиждат
никакви инвестиции за машини и оборудване. Увеличението, което предлагат след
направен анализ за възможното съкращаване на разходите, ще доведе до увеличаване
на цената с 0,4 ст. на кV/час.
Г-н Владко Владимиров /финансов директор на „Мини Марица Изток”/ - разясни
какви действия са предприети за оптимизиране на разходите в „Мини Марица Изток”,
при гарантиране на безопасността на работата. Разходите са намалени с 15 %, което се
равнява на 81 млн. лева.
Г-н Тодор Тодоров /гражданска квота/ - в Енергийната стратегия има много
заложени проблеми. Трябва да се запушат дупките, откъдето изтичат пари и има
корупция. Предлага БЕХ да бъде закрит.
Министър Василев посочи, че преди да се закрие дадена структура, трябва да има
яснота относно функционирането на структурата след това.
Г-н Веселин Захариев /консултант към МИЕТ на добра воля/ представи
презентация на тема: „Поглед към устойчивото бъдеще на енергийната система /сектор
електричество/”. Презентацията съдържаше анализ на системата от финансова гледна
точка. След края на презентацията беше открита дискусия.
Г-н Христослав Павлов /ВЕИ сектор/ - в презентацията липсва определена
информация. Поясни, че изграждането на вятърни централи отнема до 7 /седем/ години.
Г-н Красимир Николов /гражданска квота/ - прочете свое писмо до Обществения
съвет, в което бяха поставени около 20 различни въпроса. Заявява, че цената на
електроенергията трябва да бъде намалена. Цената на електроенергията от двете
американски централи не трябва да надвишава цената на електроенергията от
държавната ТЕЦ „Марица Изток 2”. Предлага да бъде намалена печалбата на ЕРП-та. От
1 юли да се отмени добавката от високоефективното комбинирано производство. Да се
преразгледат дългосрочните договори и същите да бъдат прекратени.
Г-жа Анжела Тонева /ДКЕВР/ - взе отношение по зададените от г-н Николов
въпроси. Поясни, че и след либерализирането на енергийния пазар ДКЕВР ще остане да
регулира цените за пренос, т.е. цените на монополно предлаганите услуги. Тъй като
ценообразуването на цената на електрическата енергия е от особен интерес за
Обществения съвет, предлага на следващото заседание на Съвета да присъстват и
експерти от ДКЕВР по ценообразуването на цените, които да представят начина, по
който ще се променят цените.
Министър Василев отправи въпрос към ВЕИ сектора – какво ще направят, за да
бъдат съкратени разходите и да не бъдат увеличени цените на електрическата енергия,
подобно на предприетите от миньорите мерки.
Г-н Боян Боев /директор на дирекция „Финансова” в ТЕЦ „Марица Изток 2”/ заяви, че е направен анализ на разходите и те повече не могат да бъдат намалявани.
Още през 2010 г. е предприета оптимизация на разходите в БЕХ групата.
Министър Василев зададе въпроси към г-н Боевски - Има ли ТЕЦ „Марица Изток 2”
футболен отбор? С колко предлагате да бъдат оптимизирани разходите на ТЕЦ „Марица
Изток 2”? Счита, че и АЕЦ „Козлодуй” трябва да представи свои предложения за
оптимизиране на разходите.
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Г-н Боян Боев /директор на дирекция „Финансова” в ТЕЦ „Марица Изток 2”/ отговори, че ще направят необходимото.
В края на заседанието група граждани представиха своето предложение за
отваряне на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Министър Василев заяви, че при влизането на България в Европейския съюз /ЕС/
държавата е поела задължение за затваряне на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Ако това
задължение няма да се изпълнява, то България трябва да излезе от ЕС. Каза, че като
министър и като човек, той не може да подкрепи подобно искане.
В резултат на проведената дискусия Съветът взе следните решения:
1. На следващото заседание председателят на ДКЕВР – г-жа Евгения Харитонова,
да присъства лично.
2. Да бъде отправена покана до главния прокурор да присъства на следващото
заседание на Съвета.
Общественият съвет прие следния дневен ред за следващото заседание:
1. Презентация на ВИЕ сектора.
2. Представяне на предложение от ТЕЦ „Марица Изток 2” за оптимизиране на
разходите.
Общественият съвет реши следващото заседание да се проведе на 10.05.2013 г.,
от 13,00 часа в Голямата зала, находяща се в сградата на МИЕТ, ул. Славянска № 8, гр.
София.
Заседанието приключи в 16,30 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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