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ДОКЛАД 
пред ОС на ИКЕМ от 26.03.2018 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 2017 г. 

През осемте 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 могат 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 64, а партньорите – 65. 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 2017 г.:  

 

1. Илия Левков - Председател на УС на ИКЕМ  

2. Иван Костов - Главен секретар на ИКЕМ, Член на УС на ИКЕМ 

3. Кръстю Морев - Член на УС на ИКЕМ 

4. Сашо Георгиев - Член на УС на ИКЕМ 

5. Стефан Апостолов - Представител Енергийни системи 

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

7. Веселин Василев – Представител връзки с обществеността 

8. Марин Мидилев - Представител за Хасково и Димитровград 

9. Атанас Иванов - Контрольор на УС на ИКЕМ 

10. Грета Георгиева – Мениджър Проекти в ИКЕМ 

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

Директорите на ИКЕМ АД 
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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. ФОНДАЦИЯ КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ 

2. ХАРДУЕР ДИЗАЙН ООД 

3. ЕЛДЖОЙ ООД  

4. АНМОР ЕООД 

5. АРА МОТОР СПОРТ ЕООД  

6. ДИАНАТ ООД  

7. РАПИДО ПРОГРЕС ЕООД 

8. МЕТРИСИС ООД  

9. ИЗОСОФТ ЕООД  

10. БАРЗИНИ ЕООД  

11. АК МАГНИТ 

12. ПГ ТЕ ХЕНРИ ФОРД – СОФИЯ 

13. ПГ ВЕЛИЗАР ПЕЕВ – СВОГЕ 

14. ПГ МСС ПЕЙО КР. ЯВОРОВ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  

15. АНМОР ЕООД  

16. КРАЙБУРГ ЕООД  

17. ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  

 

 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

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

организации; 

• ИКЕМ продължи да изпраща предложения до всички 17 бр. партньорски общини, за 

включване на Електрическата Мобилност в „Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие“ на общините; 

• Работим съвместно с българските общини за внедряване на модели за ускорено и 

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

• Продължихме сътрудничеството  в областта на устойчивия градски транспорт в гр. 

София като активно работихме със Столична община, Софийски Електротранспорт АД 

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  

 

и Център за градска мобилност, МИ, МТИТС и други представители на държавната 

администрация. 

• 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. 

 

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 2017 г. ИКЕМ подписа официални споразумения за сътрудничество със следните 

партньори:  

 

1. СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (СТСБ) -ГР. СОФИЯ 

2. СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 

(СОАПИ) - ГР. СОФИЯ 

3. ВИФИ БЪЛГАРИЯ - ГР. СОФИЯ 

4. БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО - ГР. СОФИЯ 

5. СПЕЦИАЛИЦИРАН ОТРЯД ЗА СПАСЯВАНЕ „SOS“ - ГР. СОФИЯ 

6. СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРУДЖА“ – ГР. ДОБРИЧ 

7. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ГР. СОФИЯ 

8. ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  

 

 

 

ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЯ 

 

1. ИКЕМ организира и участва в рамките на международно изложение  

„MachTech&InoTech” през 2017 г. Тазгодишното участие на ИКЕМ е седмо по ред и 

традиционно в партньорството с Интер Експо Център София. 

 

2. ИКЕМ продължава да следи развитието и взаимодества 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 продължава активно да работи в рамките на различни междуведомствени 

работни групи: 
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- към МРРБ за Националния план за развитие на екологичните транспортни средства и за 

транспониране на Директива 94/2014 за българското законодателство,  

- МИ за разработване проект на Национална програма с пътна карта за развитие на 

електрическата мобилност в България до 2025 г., 

- НАПОО – за разроботване на Държавни образователни стандарти по професиите „Техник на 

електрически превозни средства“ и „Монтьор на електрически превозни средства“. 

 

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

транспониране действието на Европейска Директива 94/2014, за алтернативните горива.  

 

И много други в подкрепа на нашите членове и партньори. 

 

 

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. От април 2017, 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 

трябваше да осъществят 36 бр. командировки в рамките на 36 бр. човекомесеца. Проектът бе 

свързан с проучвания и иновации, обмяна на опит и служители, но проектът бе прекратен с решение 

на ЕК, поради оттеглянето на 1 партньор от консорциума, и поради лошата координация на УНСС 

консорциумът беше определен като „с недостатъчно експертност“. 

2. Erasmus + 

- Knowledge Alliances 

- Sector Skills Alliances 

3. Продължава работата на инициативната група за развитието на устойчив модел за обучение 

на кадри за нуждите на електрическата мобилност. 

 

 

 

ГФО ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ИКЕМ – 2017 г. 

 

ИКЕМ изготви 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 31.12.2017 година е в размер на 37 хил. лева., в т. Число 

имуществени вноски за 2017 година 26 хил. лв.,  а отрицателните резерви (загубата) са 17,626 

хил. лева., в т.ч за 2017 година 17,626 хил. лв. 

 

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

През 2017 година не е извършвана  промяна в Управлението на Сдружението. 

Към датата на съставяне на  финансовия  отчет за 2017 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 (70 бр.) Приходи от 

членски внос 26 хил. лева, и разсрочени приходи за бъдещи периоди-предплатен членски внос 

за 2018 година в размер на 6 хил. лева. 

 

Разходи 

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

която са извършени. 

Разходи за регламентирана дейност-през 2017 година - 55 хил. лева,  

• възнаграждения - 26 хил. лева 

• осигуровки - 5 хил. лева 

• наеми - 6 хил. лева 

• осветление и отопление, разходи за офис материали- 3 хил. лв.  

В края на периода сдружението има задължения, както следва: 

• за възнаграждения, социални и здравни осигуровки – 10 хил.лв, 

• към доставчици- 0 хил. лева 

 

 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, 26 март 2018 г. 
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