ПРОТОКОЛ № 3
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, 19.04.2013 г., в 13,00 часа в сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в гр. София, ул. “Славянска” № 8, Голяма зала, се проведе
третото 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/;
Стефан Герчев – представител и член на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране /ДКЕВР/;
Александър Масларски – представител и член на Комисията за защита на
потребителите /КЗП/;
Александър Леков – Българска национална асоциация „Активни потребители”;
инж. Александър Загоров – представител на КТ „Подкрепа”;
Николай Ненков – представител на КНСБ;
Веселин Вълканов – представител на миньорите в КНСБ;
Владимир Топалов – представител на миньорите в КНСБ;
Пламен Стефанов – представител на електроразпределителните предприятия
/ЕРП/ и представител на „Енерго-Про”;
Илина Стефанова – представител на „ЕВН”;
Валентин Терзийски – представител на частни ТЕЦ /представител на Българска
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;
Меглена Русенова – ВЕИ сектор;
Владимир Раичков – ВЕИ сектор;
На ротационен принцип в заседанието взеха участие представители на
гражданската квота, а именно:
Георги Котев - гражданска квота;
Тодор Тодоров - гражданска квота;
Георги Стефанов - гражданска квота;
Георги Найденов – гражданска квота;
Красимир Николов - гражданска квота;
Славчо Галевски – гражданска квота;
Мариана Христова - гражданска квота;
Методи Митев - гражданска квота /представител на Гражданско движение на
протестиращите „Освобождение”/;
Евгени Савчев – представител на търговците на електрическа енергия;
Теодора Борисова – Българска химическа камара.
При участието на Анелия Терзиева – технически секретар на Обществения съвет.
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Дневният ред беше изпратен по електронната поща на членовете на Съвета и
публикуван на интернет страницата на МИЕТ на 11.04.2013 г., както следва:
1. Обсъждане на Декларацията от гражданската квота към Съвета, представена от
инж. Огнян Винаров.
2. Представяне на анализ относно въгледобива в „Мини Марица Изток”.
3. Разглеждане на конкретни договори в енергетиката, които са разсекретени.
4. Разисквания по доклада на главния прокурор до министър-председателя
относно извършените проверки в енергетиката.
5. Обсъждане на съвместимостта на членовете на Управителните съвети в
държавните енергийни дружества.
6. Актуална ситуация в електроразпределителните дружества.
Дебати по дневния ред:
Г-жа Бетина Жотева поясни, че дневният ред е изпратен по електронната поща на
членовете на Съвета и е публикуван на интернет страницата на МИЕТ вчера /11.04.2013
г./, тъй като е постъпило предложение от ЕРП-та в дневния ред да бъде включена т. 6
със следното съдържание: Актуална ситуация в електроразпределителните дружества,
като представителят на ЕРП-та в Обществения съвет ще представи презентация за това.
Г-н Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет от гражданската квота/ предложи т. 3 да бъде отложена за следващото заседание.
Г-н Георги Котев /гражданска квота/ - подкрепи предложението за отпадане на т.
3 от дневния ред за настоящото заседание, тъй като счита, че трябва да бъдат
публикувани всички договори по веригата /в т.ч. и договорите за ядреното гориво/.
Заяви, че трябва да бъдат публикувани не само договорите за продажба или изкупуване
на електрическа енергия, но и анексите към тях. Предложи т. 4 да отпадне – според
него, след като няма повдигнати обвинения към конкретни лица от страна на
прокуратурата и няма задържани, то обсъждането на доклада на главния прокурор до
министър-председателя относно извършените проверки в енергетиката е излишно.
Предвид направеното изказване от г-н Котев министър Василев предложи и т. 5 от
дневния ред също да се отложи за разглеждане на следващото заседание на Съвета.
Предложенията за отлагане на т. 3 и т. 5 за следващото заседание и за отпадане
на т. 4 от дневния ред бяха подложени на гласуване и бяха единодушно приети.
След проведената дискусия по дневния ред Общественият съвет се обедини и
заседава при следния дневен ред:
1. Обсъждане на Декларацията от гражданската квота към Съвета, представена от
инж. Огнян Винаров.
2. Представяне на анализ относно въгледобива в „Мини Марица Изток”.
3. Актуална ситуация в електроразпределителните дружества /презентация/.
Министър Василев обяви, че ще направи кадрови промени, основно в държавните
дружества от системата на МИЕТ. Предвидени са 23 смени в 13 дружества. Изказа
становище, че всички в системата на енергетиката трябва да преценят къде могат да
бъдат съкратени разходите. Заяви още, че по негово мнение направените искания пред
ДКЕВР за увеличаване на цената на електроенергията са необосновани, тъй като такъв
анализ /за възможностите за намаляване на разходите/ не е направен. Подчерта, че това
важи и за дружествата, които не са държавни. Изтъкна, че не трябва цялата тежест да се
поема от потребителите.
Гражданска квота – заявиха, че група протестиращи са внесли предложения за
намаляване на цената на електроенергията с 20 %.
Г-н Константин Стаменов /БФИЕК/ - каза, че всички трябва да мислят само в
посока намаление на цената на електроенергията. Изказа мнение, че икономиката и
енергетиката са свързани и икономиката ще работи добре само ако цените на
електроенергията бъдат намалени.
Г-н Георги Найденов /гражданска квота/ - предложи да се създаде виртуална
борса за електроенергия. Посочи още, че Съветът на Европа в свое становище е
задължил ДКЕВР да не гарантира печалба на дружествата.
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инж. Александър Загоров /представител на КТ „Подкрепа”/ - заяви, че целта е
спасяване на българските мини, а не увеличаване на цената на въглищата.
Г-жа Мариана Христова /гражданска квота/ - информира Обществения съвет за
предложението на Константин Дичев от гр. Нови Пазар цената от ВЕИ да се разпределя
върху всички „мръсни” производства и предложи тази идея да бъде обмислена.
Г-н Тодор Тодоров /гражданска квота/ - предупреди, че не трябва да се залита
към евтина електроенергия, а е необходимо да има стимули за пестенето й и да се
работи в посока за енергийна ефективност.
Г-н Божан Стоянов – посочи, че голяма част от домакинствата в страната
отговарят на изискванията за енергийна бедност.
Г-н Денчев /БЕХ/ - изтъкна, че БЕХ не влияе върху цените на електрическата
енергия. Каза още, че БЕХ е за либерализиран пазар.
Г-н Йотов /ЕСО/ - подчерта, че ЕСО не желае увеличаване на цените за крайните
потребители с подаването на заявление до ДКЕВР. За 2012 г. ЕСО е на загуба. Заяви, че
ЕСО трябва да има такива условия, за да може да изпълнява задълженията си по Третия
либерализационен пакет и да може да се отдели от НЕК.
Г-н Пламен Стефанов /представител на ЕРП-та/ - ЕРП-та напрактика са
декапитализирани и не могат да се разплащат с НЕК и ВЕИ.
Г-жа Малинка Николова /ВЕИ сектор/ - с въведената от ДКЕВР „уж временна такса
за пренос” са намалени финансовите възможности на ВЕИ-та.
Министър Василев и г-жа Бетина Жотева уточниха, че Световната банка и
Европейската комисия са поканени да видят какво е състоянието на енергетиката у нас,
като целта е проверката да установи, дали се спазва законодателството в тази област.
Г-н Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет от гражданската квота/ изнесе данни за печалбите на някои дружества от сектор енергетика.
Г-н Йотов /ЕСО/ - обърна внимание, че изнесените от инж. Винаров данни касаят
2011 г.
Г-н Валентин Терзийски /частни ТЕЦ/ - каза, че не трябва да се говори за
увеличаване или намаляване на цената, а тя трябва да се формира по Правилата за
търговия с електрическа енергия, утвърдени от ДКЕВР, и при въвеждане на принципите
на балансиращия пазар. Според него, трябва да се прилагат принципите на свободния
пазар, а не цените да бъдат в ситуация на административно регулиране.
Заместник-министър Божан Стоянов – заяви, че е напълно съгласен с
либерализирането на пазара. Счита, че трябва да се помисли относно либерализирането
на пазара на въглища.
инж. Александър Загоров /представител на КТ „Подкрепа”/ - посочи, че цената на
въглищата са намалени на два пъти – през 2009 г. и през 2010 г. Попита: Защо когато е
намалена цената на въглищата, не е намалена цената на електроенергията?
Г-н Стефан Герчев /ДКЕВР/- заяви, че Комисията работи по строго разписани
правила. Поясни, че всички цени са публикувани на страницата на ДКЕВР в интернет,
като решенията, с които са определени цените, съдържат подробни мотиви, от които
могат да бъдат направени съответни изводи. По отношение на печалбите на енергийните
дружества отбеляза, че за всички държавни дружества в решенията на ДКЕВР е
предвидена печалба до един процент. Уточни, че нормата на възвръщаемост /печалба/
за ЕРП-та е предвидена в договорите за приватизация. За ВЕИ – наричат се „зелени
инвестиции”.
В отговор на зададен от министър Василев въпрос за това, до каква степен ДКЕВР
разглежда в детайли исканията на дружествата и структурата на пазара, г-н Герчев
заяви, че всичко се смята в екселски таблици и ДКЕВР следи прецизно всички
компоненти, съдържащи се в тези таблици. Компонентите са около 30 /тридесет/.
Г-жа Мариана Христова /гражданска квота/ - изрази опасения, че никой не
проверява физически и фактически заявената информация, а проверка се извършва
само по документи. Според нея зелените бонове трябва да се приспадат от емисиите на
парникови газове.
На зададен от министър Василев въпрос – дали ВЕИ-та ще се откажат от
фиксираните си цени, г-н Владимир Раичков /ВЕИ сектор/ отговори, че ще внесат
официален писмен отговор в МИЕТ.

3

Тъй като въпросите за ценообразуваното на електрическата енергия
предизвикаха интереса на всички участници в Обществения съвет, беше решено в срок
до сряда /24.04.2013 г./ всеки от участниците в Съвета да изпрати писмени въпроси и
предложения по тази тема, които ще бъдат предоставени на ДКЕВР. Комисията се
задължава да представи отговор по тях на следващото заседание на Съвета.
Думата поиска г-н Александър Масларски /КЗП/ - иска да обърне внимание на два
въпроса: 1\ относно Общите условия на договорите с ЕРП-та – настоява ЕРП-та да
посочат, че съответната клауза е обявена за нищожна от съда, когато това е налице, или
ДКЕВР да инициира подобно отбелязване; и 2\ ДКЕВР да преразгледа своята практика по
жалбите на потребителите – изрично настоява да не се изисква и взема предвид само
становището на ЕРП-та по конкретния случай.
Г-н Пламен Стефанов /представител на ЕРП/ - заяви, че ЕРП-та са изпълнили
решенията на съда, като не прилагат съответните разпоредби и информация за това е
публикувана в един централен ежедневник. Заяви, че ако ДКЕВР даде указание за
подобно отбелязване или премахване на нищожни клаузи от Общите условия на
договорите, те ще го изпълнят.
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 – инж. Огнян Винаров /секретар на Обществения съвет
от гражданската квота/ заяви, че преосмислят своята позиция по отношение на
заместник-министър Божан Стоянов и му дават толеранс. По този начин му дават
възможност да докаже своята невинност. По отношение на другите точки в Декларацията
от гражданската квота към Съвета /относно приватизацията/ считат, че те са от
компетентността на друг орган, а не от компетентността на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Инж. Винаров прочете нова Декларация, която се прилага към настоящия
протокол. Във връзка с доклада на главния прокурор до министър-председателя относно
извършените проверки в сектор енергетика предлага да бъде сезирана ВКП и на
виновните лица да бъде потърсена отговорност. Предлага членовете на ДКЕВР, които
напрактика са в оставка, да бъдат освободени от длъжност.
Министър Василев обяви, че ще бъде разпространено резюме на доклада на
главния прокурор, като от него ще бъде отстранена класифицираната информация.
Обяви, че се предприемат персонални промени. Поясни, че в доклада не се сочат
конкретни имена. Каза още, че освобождаването на членовете на ДКЕВР е от
компетентността на Министерския съвет.
Г-н Евгени Савчев /представител на търговците на електрическа енергия/ попита дали ДКЕВР може да намали цената на такса пренос до границата с до 40 %, за
да се изнася електроенергия. Заяви, че могат да предложат цедиране на задълженията
на „Мини Марица Изток”.
Министър Василев отговори, че сега цената е 35 лв. и има възможност за
намаление само с 6 лв. Каза, че са предприети стъпки пред ENTSO-S – за увеличаване
на капацитета по границата с Турция с 30 %.
Г-н Божан Стоянов посочи, че са проведени поредица от срещи с инвеститори от
Швейцария, Италия и други европейски държави, които проявяват интерес да изкупуват
електроенергия от България. Досега, обаче, няма отправени конкретни предложения за
изкупуване. Заяви, че МИЕТ може да се ангажира с всички действия, които са законни.
Владимир Топалов /представител на миньорите в КНСБ/ - взе отношение, като
каза, че предложенията следва да бъдат разгледани. Предлага да бъдат предприемани
такива мерки, които не зависят от наличието на действащ Парламент.
По т. 2 от дневния ред – представителите на миньорите заявиха, че
въгледобивът е пред фалит. Изтъкнаха, че през изминалата седмица не са успели да
проведат среща със заместник-министър Божан Стоянов, поради което ще призоват
представителите на КТ „Подкрепа” да се оттеглят от участие в Обществения съвет.
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Г-н Божан Стоянов – реплекира, че среща с представители на миньорите и
синдикатите е проведена на 14.04.2013 г., но поради негови служебни ангажименти
среща по обсъждане на анализа за въгледобива в „Мини Марица Изток” не се е състояла.
Заяви, че утре /20.04.2013 г./ ще замине за „Мини Марица Изток” за провеждане на
разговори и обсъждане на изготвения анализ.
По т. 3 от дневен ред – беше представена презентация: „Влияние на непризнати
разходи върху финансовото състояние на ЕВН България и Енерго-Про” от г-н Пламен
Стефанов /представител на ЕРП-та/. След края на презентацията беше открита дискусия.
Г-жа Илина Стефанова /представител на „ЕВН”/ - уточни, че цената от всяко ВЕИ
се разходва единствено за неговото присъединяване, както ги задължава и законът.
Посочи, че всеки лев е върнат, когато по някакви причини ВЕИ не е изграден. Каза още,
че всеки месец ЕРП-та дават отчети на ДКЕВР за приходите от ВЕИ.
Г-жа Малинка Николова /ВЕИ сектор/ - не се съгласи с направеното изказване и
заяви, че само ЧЕЗ са върнали суми. Изтъкна, че ЕВН събират в пъти по-големи суми от
действително направените за присъединяването. Изрази желанието на ВЕИ сектора на
следващото заседание да представят презентация за актуалното състояние на този
сектор. Каза още, че ВЕИ секторът са дали съгласие сключените с тях договори за
изкупуване на електрическа енергия да бъдат публикувани на интернет страницата на
МИЕТ.
В резултат на проведената дискусия Съветът взе следното решение:
1. На следващото заседание председателят на ДКЕВР – г-жа Евгения Харитонова,
да присъства лично.
Общественият съвет прие следния дневен ред за следващото заседание:
1. Обсъждане на съвместимостта на членовете на Управителните съвети в
държавните енергийни дружества.
2. Ценообразуване на електрическата енергия /в т.ч. и обсъждане на доклада на
главния прокурор до министър-председателя/.
3. Представяне и обсъждане на окончателните данни за въгледобива в „Мини
Марица Изток” съобразно направения анализ.
4. Електроразпределителни предприятия.
5. Презентация за сектор ВЕИ.
Общественият съвет реши следващото заседание да се проведе на 26.04.2013 г.,
от 13,00 часа в Голямата зала, находяща се в сградата на МИЕТ, ул. Славянска № 8, гр.
София.
Заседанието приключи в 16,45 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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