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Уважаеми колеги, 

Този доклад обхваща изминалата 2015г., в основните направления за развитие на 

организацията. 

През шестте години от създаването си до днес, ИКЕМ премина през два основни етапа. 

ИКЕМ се учреди в края на 2009г., като индустриален клъстер. През 2014г. с решение на редовното 

Общо събрание, ИКЕМ е Национална браншова организация за Електрическа мобилност.  

 

Важно е да отбележим, че сме автор на уникален организационен модел при клъстерите. 

ИКЕМ, като неправителствена организация създаде ИКЕМ АД, акционерно дружество, в което е 

основен акционер, а акционерите са членове на организацията. 

 

Този модел показа своята работоспособност. Така в рамките на ИКЕМ като браншова 

организация може да бъдат привличани неопределен брой членове, припознали в нея своят 

интерес и визия в бранша, а бизнес взаимоотношенията са на пазарен принцип. 

 

Към днешна дата редовните членове са 54, а партньорите – 49. Броят на  заетите във 

фирмите - наши членове са над 8 500 души. Това прави ИКЕМ една от средните по големина 

браншови организации в България. 

 

Екипът на ИКЕМ, работил в рамките на административното тяло през 2015г.:  

1. Илия Левков - Председател на УС на ИКЕМ  

2. Иван Костов - Главен секретар на ИКЕМ, 

     Член на УС на ИКЕМ 

3. Божидар Павурджиев - Член на УС на ИКЕМ 

4. Кръстю Морев - Член на УС на ИКЕМ 

5. Деян Пушкаров - Член на УС на ИКЕМ 

6. Никола Русев - Член на УС на ИКЕМ 

7. Атанас Иванов - Контрольор на УС на ИКЕМ 

8. Грета Георгиева - Експерт  "Проекти и програми" в ИКЕМ 

9. Боян Захариев - Директор стратегическо бизнес развитие в ИКЕМ АД, 

     Член на борда на Директорите на ИКЕМ АД 

10. Калоян Желев - Медиен и автомобилен експерт 
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Към момента в ИКЕМ в пряка организационна заетост, с трудов договор или като партньори, 

работят над 15 души в направленията:  

- Пряка организационна дейност,  

- Проекти и програми,   

- Бизнес модели, 

- Връзки с медии, 

- Други. 

 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ИКЕМ 

 

1. БИЛДКОНСУЛТ ООД - Русе 

2. БИЗНЕС БУСТЪР СОФИЯ - София 

3. ВК КОНВЕРТ - Перник 

4. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД - София 

5. ЕБИОС ЕНЕРДЖИ АД - София 

6. ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1 ЕООД - Гълъбово 

7. ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

8. КИД 2226 ЕООД - София 

9. КООРТЕХ ООД - Варна 

10. СОЛАРЛАБ ООД - София 

 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

1. Подписани бяха рамкови споразумения за подкрепа на електрическата мобилност с нови 

общини; 

2. Подписани бяха рамкови споразумения за сътрудничество с учебни заведения и 

организации; 

3. ИКЕМ продължи да изпраща предложения до всички общини, за включване на 

Електрическата Мобилност в „Интегриран план за градско възстановяване и развитие“ на 

общините; 

5.  Работим съвместно с българските общини за внедряване на модели за ускорено и 

регламентирано изграждане на зарядни колонки, съобразен с промените в ЗУТ. 

6.  ИКЕМ, Столична община и Софийски Електротранспорт АД продължихме 

сътрудничеството  в областта на устойчивия градски транспорт в гр. София.  

 

ИКЕМ продължава с усилията си за реализиране на партньорство за общинска политика за 

развитие на електрическата мобилност на територията на гр. София, с  използването на 

електрически автобуси и електромобили като транспортни средства и изграждането на 

градска система от зарядни колонки за електромобили. 
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РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

През 2015г. ИКЕМ подписа официални споразумения за сътрудничество със следните 

партньори:  

1. БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ - 

София 

2. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВОДИТЕ (БАВ) - София 

3. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА (БАЕПС) - София 

4. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

(БАИТС) - София 

5. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - София 

6. ВИРТЕХ ООД - София 

7. ДВУСТРАННА ТЪРГОВСКА КАМАРА БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ - София 

8. КЛЪСТЕР ПРОМАРКЕТ ПЛЮС - Варна 

9. КЛУБ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - София 

10. ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "СИГУРНОСТ" - София 

11. ИНСТИТУТ ЗА НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ - София 

12. ОБЩИНА БАНСКО 

13. ОБЩИНА БУРГАС 

14. ОБЩИНА РУСЕ  

15. ОБЩИНА ХАСКОВО 

16. РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА - Русе 

17. СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ - София 

18. СПИСАНИЕ "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" - София 

19. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ '''ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ'' 

- Ямбол 

20. IT CLUSTER CIRCLE - Белград, Сърбия 

 

 

ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЯ 

 

1. ИКЕМ организира и участва в рамките на изложение  „MachTech&InoTech” през 2015г. 

Тазгодишното участие на ИКЕМ е поредно и традиционно в партньорството с Интер Експо 

Център София. 

 

2. ИКЕМ продължи комуникацията и взаимодействието с ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ, НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И 

ГЕОЗАЩИТА“ в МРРБ, за промяна в Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии - "10% 

от местата за гариране и паркиране по ал.1 е необходимо да се оборудват със зарядни станции 

за електромобили". 

 

3. ИКЕМ  продължи работата в рамките на новосъздадена междуведомствена работна група,  

за продължение на  дейностите по Националния план за развитие на екологичните 

транспортни средства до 2014г. и за създаване на нова национална стратегия.  
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4. ИКЕМ е важна част от междуведомствената работна група, оглавявана от Министерството 

на транспорта и информационните технологии, за транспониране действието на Европейска 

директива 94, за алтернативните горива.  

 

5. ИКЕМ участва в определяне на критериите на Националния доверителен екофонд, по 

проект за 1 млн. лв., като очакванията са със средствата на фонда да бъдат финансирани 

между 50 и 100 електомобили или хибридни коли. 

 

6. От 12 до 14 ноември 2015 г., ИКЕМ участва в Националния Дом на Техниката, София, ул. 

Раковски № 108, ет. 2,  където се проведе шестото национално изложение "Изобретения, 

трансфер, иновации- ИТИ'2015”, под патронажа на Министерство на икономиката със 

следните панели: 

- "Иновативен модел на професионалното сдружаване (Клъстер- Национална браншова 

организация - Акционерно дружество)". Презентатори и модератори - Илия Левков, Иван 

Костов. 

- "България 2015 - краят на неумната мобилност?" Презентатор и модератор - Калоян Желев. 

- "Иновативни бизнес модели стимулиращи развитието на електрическата мобилност - 

практики и поуки." Презентатор и модератор - Боян Захариев. 

 

7. На 20 и 21 ноември 2015г. Русенски университет "Ангел Кънчев" организира за пета 

поредна година  международната конференция  - "Електромобили" с участието на 

Националната браншова камара за електрическа мобилност - ИКЕМ. В рамките на събитието 

се проведе и четвъртото издание на EV & HEV Conference 2015 в университет на град Питещи 

- Румъния. 

 

ПРОЕКТИ 

 

1. През изминалата 2015г. ИКЕМ отново направи няколко опита за участие в различни 

национални и европейски проекти, но независимо от професионалните усилия на екипа и на 

множеството партньори, нямаше голям успех.  

Например, чудесен проект по ТГС Румъния- България „Модел на транспортна система за 

трансгранична електрическа мобилност между България и Румъния.“ подготвен в 

партньорство на Община Бяла – водещ партньор, Община Гюргево – партньор в Румъния, 

ИКЕМ – инициатор и експертен партньор, Националния Институт за Изследвания и развитие 

в областта на елетро-инженерството на Букурещ – експертен партньор, Двустранна Търговска 

Камара България-Румъния – партньор с Фондация Клийнтех България, поради  неясни 

административни недоразумения не бе стартиран. 

 

2. Консултирахме община Банско и подготвихме проект за въвеждане на електрически 

автобус обслужващ подхода към една от зимните писти, както и лекотоварен електромобил за 

сметосъбиране в централна градска част.  

 

3. ИКЕМ завърши успешно Етап 2 на проекта „AIRE EQF for ALL” за партньорство по 

секторна програма Леонардо да Винчи, където участваше с представители от шест страни. 

Ученици от ПГИТ “Джон Атанасов”, под ръководството на техни учители изработиха модел 

на соларен малък електромобил, с който представиха българската страна /ИКЕМ/ на финалния 

етап в Турция, за което ИКЕМ осигури награда и участието на 4 – ма участника до град 

Измир, Р Турция. 
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4. С участието членове на ИКЕМ  и в рамките на акционерното ни дружество ИКЕМ АД, 

беше разработена уникална високо мощна зарядна станция за електробус с 

ултракондензатори.  Тази екипна работа получи и голямата награда за принос в 

електрическата мобилност на България през 2015г – „Кубратов меч“. 

 

ГФО ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ИКЕМ - 2015г. 

 

ИКЕМ е изготвило Годишния си финансов отчет в съответствие с изискванията на 

българското счетоводно законодателство, при спазване на изискванията на Националните 

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и специфичните изисквания на 

СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност. 

 

Капитал 

В съответствие с изискванията на стандарта имуществените вноски на учредителите се 

представят като капитал, който към 31.12.2015 година е в размер на 37 хиляди лева., в т. Число 

имуществени вноски за 2015 година 23 х.лв.,  а отрицателните резерви(загубата) -13 хил.лева., 

в т.ч за 2015 година 13 х.лв. 

 

Адрес 

ИКЕМ е с адрес на регистрация София, ул. Алабин 16-20. 

През 2014 година не  е извършвана  промяна в Управлението на Сдружението. 

Към датата на съставяне на  финансовия  отчет за 2015 година СНЦ ИКЕМ се представлява от 

Илия Левков. 

 

Счетоводна политика 

 

Нетекущи активи 

Като нетекущи активи се признават активи над стойностен праг на същественост 500 лева. В 

съответствие с материално-веществената им форма се представят като материални и 

нематериални. Амортизират се по линеен метод, в съответствие със срока на годност. 

 

Текущи активи 

Материални запаси- не се съхраняват на склад; обхващат офис материали, обслужващи 

дейността на клъстера; при отчитането им се прилагат правилата на СС 2. 

 

Вземания 

Като вземания се представят дължимите, но невнесени  приходи от членски внос и неплатени 

от клиенти вземания от предоставени услуги. 

 

Парични средства 

Паричните средства на СНЦ ИКЕМ са в банкови сметки-в лева и в брой. 

 

 

Приходи 

Приходите са формирани от членския внос на членовете на сдружението (54) и  признати 

приходи от финансиране по проект „Леонардо”. 
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Приходи от членски внос-23 хил. лева, и разсрочени приходи за бъдещи периоди-предплатен 

членски внос за 2016 година в размер на 7 хил.лева. 

Като приходи от стопанска дейност са отчетени приходи от техническа оценка в размер на 

2х.лв. 

 

 

Разходи 

Разходите се отчитат по икономически елементи и се разпределят в съответствие с дейността, 

за която са извършени. 

Разходи за регламентирана дейност-през 2015 година -50 хиляди лева,  

-възнаграждения- 30 хил.лева 

-осигуровки-6 хил.лева 

-наеми- 6 хил. лева 

-осветление и отопление - 2 хил.лв, разходи за офис материали- 2.3 хил.лв, счетоводни услуги- 

1.2 хил.лв, съобщителни услуги-1.3 хил.лв 

 

В края на периода сдружението има задължения както следва 

-за възнаграждения, социални и здравни осигуровки -15 хил.лв, 

-към доставчици- 0 хил.лева 

-по заем от ИКЕМ АД- 6 хил.лв 

 

 

 

 

 Екипът на ИКЕМ продължава да генерира проектни идеи, да обсъжда с потенциални 

партньори съвместно участие в различни инициативи и да изгражда механизми за 

подпомагане на членовете при участие и изпълнение на свои частни проекти.    

 

 

 

 София, 05 април 2016 г. 
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