
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ 

 

ИКЕМ 
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” 

 

EVIC 
 ELECTRIC VEHICLES 
INDUSTRIAL CLUSTER  

 

 

гр. София, ул. Иван Денкоглу 1, ет.4, ап. 13           
Тел.: +359 899 901 699, +359 876 634 872 

E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org  
 

Sofia, Bulgaria, ap. 13, fl. 4, 1 Ivan Denkoglu str. 
Tel.: +359 899 901 699, +359 876 634 872 
E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org  

 

ДОКЛАД 

пред ОС на ИКЕМ от 04.04.2017 г. 

Илия Левков – председател на УС на ИКЕМ 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

В този доклад са описани основните направления и постижения за развитието на 

организацията праз изминалата 2016г. 

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

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

редовното Общо събрание, ИКЕМ достигна развитието си до 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 част от акционерите са и 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 67, а партньорите – 61. 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 2016 г.:  

 

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. Сашо Георгиев - Член на УС на ИКЕМ 

6. Стефан Апостолов - Представител Енергийни системи 

7. Доц. д-р инж. Огнян Манолов - Представител Наука и Висше образование 

8. Веселин Василев – Представител връзки с обществеността 

9. Марин Мидилев - Представител за Хасково и Димитровград 

10. Деян Пушкаров – Експерт и представител Наука и Професионално образование 

11. Атанас Иванов - Контрольор на УС на ИКЕМ 
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12. Грета Георгиева - Експерт  програми и проекти, Експерт събития в ИКЕМ 

13. Боян Захариев - Директор стратегическо бизнес развитие в ИКЕМ АД,Член на борда на 

Директорите на ИКЕМ АД 

14. Никола Русев - Член на борда на Директорите на ИКЕМ АД 

15. Калоян Желев - Медиен и автомобилен експерт 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

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

представители, работят над 15 души в направленията:  

- Пряка организационна дейност,  

- Програми и проекти,   

- Бизнес модели, 

- Наука и образование, 

- Връзки с медии, 

- Други. 

 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ИКЕМ 

 

1. ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - София 

2. АУТОЛОГ ГРЕЕНЛАЙН - Букурещ 

3. ИЗИ 3 ДИ ООД  - София 

4. ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД - Шабла 

5. ЕСКОМ ООД - Хасково 

6. ФОНДАЦИЯ ИКОНОМИКА БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО - София 

7. ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС ООД - София 

8. ГОПЛЕР ЕЛЕКТРИК ЕООД - София 

9. ХЕПИКОМ ЕООД - София 

10. ХЪНИМЕН ООД – София 

11. ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД – София 

12. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ – ВАСИЛ ЛЕВСКИ (НСА) 

13. Т-СИСТЕМС УНГАРИЯ - Букурещ 

 

 

 

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; 
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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, Софийски Електротранспорт АД и Център за градска 

мобилност 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. 

 

 

 

ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

През 2016г. ИКЕМ подписа официални споразумения за сътрудничество със следните 

партньори:  

1. МОVЕ КОНСОРЦИУМ (за стратегическо интернационално клъстерно 

партньорство, между 5 клъстера) 

2. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТЕИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ –

София  

3. ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ“ – София 

4. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ (БФАС) – София 

5. СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ“ – София 

6. БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ (БГФМА) 

7. ЧАСТНА ПГ ПО МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И 

АНИМАЦИЯ – София 

8. ПГ ВЕЛИЗАР ПЕЕВ - Своге 

9. ПГ ТЕ ХЕНРИ ФОРД - София 

10. ПГ МСС – Гоце Делчев 

11. ПГ Хасково 

12. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ – ВАСИЛ ЛЕВСКИ (НСА) 

13. ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

14. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

15. ОБЩИНА ГАБРОВО 

16. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 

17. ОБЩИНА ХАСКОВО 

18. РАЙОН СТУДЕНТСКИ – София 

19. РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ – София  

20. КЛЪСТЕР B+R&I – Вроцлав (Полша) 

21. ЕКО ДИЗАЙН ПРЕТ-А-ПОРТЕ – София 
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ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЯ 

 

1. ИКЕМ организира и участва в рамките на изложение  „MachTech&InoTech” през 2016 г. 

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 активно да работи в рамките на две междуведомствени работни групи – 

към МРРБ и МИ. В продължение на дейностите по Националния план за развитие на 

екологичните транспортни средства и за транспониране на Директива 94/2014 за българското 

зокодателство. 

 

 

4. ИКЕМ е важна част от междуведомствената работна група, оглавявана от Министерството 

на транспорта и информационните технологии, за транспониране действието на Европейска 

Директива 94/2014, за алтернативните горива.  

 

5. ИКЕМ участва в определяне на критериите за втората схема на Националния доверителен 

екофонд, за насърчаване използването на  хибридни и електрически превозни средства. 

 

6. През ноември 2016 г., ИКЕМ  отново взе участие в Националния Дом на Техниката, София, 

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

трансфер, иновации- ИТИ'2016”, под патронажа на Министерство на икономиката с 

презентация на тема: 

- "Състояние на електрическата  мобилност в България“ – презентатор Боян Захариев. 

 

7. Участие в Трета международна конференция „Иновации и Сигурност“ с презентация на 

тема: 

- „РЕВОЛЮЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ ЗАПОЧНА! Лидерската роля на България в 

развитието на електромобилната индустрия на Балканите.“ – презентатор Боян Захариев 

 

8. По покана на Андрей Новаков, евродепутат, взехме участие в  „Изложба за иновации“ в 

Европейския парламент. Там бяхме представени от ТЕ-91 с електрическия мотор на проф. 

Енчо Попов 

 

И много други. 

 

 

 

 

mailto:office@emic-bg.org,
http://www.emic-bg.org/
mailto:office@emic-bg.org
http://www.emic-bg.org/


ИКЕМ - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” EVIC -  ELECTRIC VEHICLES INDUSTRIAL CLUSTER 
 

 

E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org   E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org  

 

 

ПРОЕКТИ 

 

През 2016 г. ИКЕМ продължи да търси възможности за участие в различни национални и 

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

партньори, нямаше голям успех.  

 

1. Един, чудесен съвместен проект с Община Банско по ТГС „Балкани – Средиземно море 

„2014-2020, ПО 1 „Околна среда“, СЦ 2.2  Устойчиви територии: насърчаване на 

транснационалното сътрудничество с цел ресурсна ефективност на климатичните промени. 

Проектът е спечелен, но не получи финансиране от ЕС, поради липса на бюджет от тяхна 

страна. От тази година, април, стартира проект (с координатор УНСС) по Н2020, Marie 

Sklodowska-Curie, Call title: Research and Innovation  Staff Exchange Scheme (RISE). В този 

проект на екипа и членовете на ИКЕМ  им предстои осъществяването на командировки в 

рамките на 36 бр. човекомесеца . Проектът е свързан с проучвания и иновации, обмяна на опит 

и служители 

 

2. Благодарение на добрите партньорски взаимоотношения между ИКЕМ И БСК, успяхме да 

осъществим проект финансиран от Конрад Аденауер и да осъществим два работни семинара 

за обмяна на опит, в помощ на българските общини, на тема: „Електрическата мобилност, част 

от умната мобилност на българските общини – Европейски опит, практики и пилотни 

решения“.  

 

3. Като клъстер по начало, разбира се взехме участие и по ОПИК, процедурата за „Развитие 

на клъстери в България“. Кандидатствахме за категоризация за „Развит клъстер“. След 

проведеното интервю от ИАНМСП, като управляващ орган, получихме тяхното становище, 

според което сме определени като „развиващ се клъстер“. 

 

4. ИКЕМ заяви участие и по ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ с няколко 

проекта: 

- Създаване и развитие на център за компетентност „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ, ЕЛЕКТРО-

МОБИЛНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТEН ТРАНСПОРТ, съвместно с ЕПУ 

- „Център за компетентност – МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, съвместно с ИМ 

БАН 

- и по Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ – 

съвместно с УНИБИТ 

 

5. Разбира се никога не сме спирали да подкрепяме и допринасяме за развитието на 

образованието и обучението. Стартирахме инициативна работна група за обучението на кадри 

за нуждите на ЕМ.  

 

 

 

ГФО ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ИКЕМ – 2016 г. 

  

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

българското счетоводно законодателство, при спазване на изискванията на Националните 

mailto:office@emic-bg.org,
http://www.emic-bg.org/
mailto:office@emic-bg.org
http://www.emic-bg.org/


ИКЕМ - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” EVIC -  ELECTRIC VEHICLES INDUSTRIAL CLUSTER 
 

 

E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org   E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org  

 

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 31.12.2016 година е в размер на 37 хиляди лева., в т. Число 

имуществени вноски за 2016 година 23 х.лв.,  а отрицателните резерви(загубата) -13 хил.лева., 

в т.ч за 2016 година 13 х.лв. 

 

Адрес 

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

През 2016 година не е извършвана  промяна в Управлението на Сдружението. 

Към датата на съставяне на  финансовия  отчет за 2016 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”. 

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 2016 година -50 хиляди лева,  
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-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 

 

 

 

 В заключение искам да допълня, че екипът на ИКЕМ не спира 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, 04 април 2017 г. 
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