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ПРОТОКОЛ
№ 63
София, 29.03.2017 година

Днес, 29.03.2017 г. от 13:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин
Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю.
Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени,
лицензии и пазари – природен газ“, А. Иванова - началник на отдел „Контрол и решаване
на спорове – природен газ“, И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии:
електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № О-Дк-210 от 24.03.2017 г. относно Доклад за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година.
Докладват: Росица Тоткова, Елена Маринова, Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Ремзия Тахир, Агапина Иванова, Ивайло Касчиев

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-210 от 24.03.2017 г. относно
Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година.

Изказвания по т.1:
Докладва Р. Тоткова. След направените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) от
месец март 2015 г. и съгласно чл. 29, т. 4 от ЗЕ, председателят на Комисията за енергийно
и водно регулиране ежегодно внася в Народното събрание доклад за дейността на
Комисията. В чл. 8 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация е
записано, че докладът се приема от Комисията в срок до 31 март. В същия чл. 8 е
регламентирано и съдържанието на този доклад. В съответствие с изискванията на чл. 8,
работната група е изготвила доклад, който е внесен за разглеждане на 24.03.2017 г.
относно дейността на Комисията през 2016 г. Структурата на следва тази на доклада,
който е изготвен за 2015 г. Отразени са дейностите на Комисията в следните области:
развитие на подзаконовите нормативни актове; енергетика; топлоенергетика електропроизводство, високоефективно комбинирано производство и топлоснабдяване;
природен газ; водоснабдителни и канализационни услуги; жалби и работа с
потребителите; процесуално представителство; международна дейност; административно
обслужване и финансово-стопанска дейност. Представена е информацията за дейността на
КЕВР във всичките ѝ аспекти относно отделните области. В изготвянето на доклада са
участвали всички директори на дирекции, началните на отдели и експертите от
Комисията. И този път специално внимание е отделено на работата с потребителите.
Освен статистическите данни, са отразени конкретни оплаквания на физически и
юридически лица срещу енергийни и топлофикационни дружества и оператори на ВиК
услуги. Отразени са и конкретни взети решения. Предвид гореизложеното и на основание
чл. 8 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения: да приеме настоящия доклад; да приеме Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране през 2016 година; приетият по т. 2 доклад да бъде внесен в
Народното събрание.
А. Йорданов каза, че има две забележки по доклада, но няма да настоява едната от
тях да бъде отстранена поради краткото време. Във всичките глави на доклада трябва да
има раздел, в който да се анализира прилагането на закона, евентуалните проблеми при
прилагането му и виждането на състава на Комисията как следва да се подходи
законодателно по определен въпрос. Това се прави с условието, че КЕВР няма
законодателна инициатива, но чрез своя годишен доклад може да запознае народните
представители с подобни въпроси. Вече е късно това да бъде направено. Втората
забележка е свързана с въведението на Глава четвърта. Природен газ. А. Йорданов каза,
че няма нищо по същество относно някакви предложения за промени с текста, но е
направено обсъждане, че е възможно по-добро структуриране, за да има яснота на
изложението. По-голямата част от експертите са съгласни да направят преподреждане на
текста, без да има промяна в смисъла. А. Йорданов допълни, че ще бъде благодарен, ако
се прояви разбиране относно това негово предложение.
Р. Осман каза, че ще бъде по-добре, ако се коментират въпроси и проблеми, които
са възникнали относно прилагането на няколко закона. Ще бъде по-добре, ако в нарочно
писмо като законодателна инициатива се опише какви проблеми са възникнали. Акцентът
тук е върху подзаконовите нормативни актове, защото става въпрос за годишен доклад.
Лош закон, но закон и той трябва да се прилага. Ще има по-голяма тежест, ако Комисията
направи едно или няколко конкретни заседания по тези въпроси, но е най-добре това да
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стане чрез нарочно писмо. Има четири – пет предложения, които КЕВР може да даде на
законодателите, но няма да е правилно, ако те бъдат записани в годишния доклад.
Правилно е да се постави акцент върху подзаконовите нормативни документи. Относно
прилагането на закона. Наистина са се събрали доста неща за обсъждане. По някои от тях
или трябва да има тълкуване от страна на законодателя, или трябва да се променят
определени текстове в някои от законите. Р. Осман каза, че не възразява на казаното от А.
Йорданов, но ще бъде по- правилно всичко това да се опише в нарочно писмо.
Предложенията на Комисията за изменение и допълнение на закона ще се изгубят в този
голям доклад.
А. Йорданов каза, че не настоява това да бъде направено точно в този доклад и
обясни, че счита, че в доклада трябва да се направи обзор на прилагането на закона и
малко по-детайлен анализ. Конкретните предложения могат да се направят по-късно на
тази основа. В този доклад ще бъде по-лесно да се опишат предложенията по сектори. А.
Йорданов предложи за следващия годишен доклад да се предвиди по един подраздел във
всяка глава. В него може да се анализира прилагането на закона и трудностите около него.
А. Йорданов допълни, че подкрепя казаното от Р. Осман като възможен подход, след като
бъде изготвен такъв анализ.
Р. Осман обърна внимание, че написването на това писмо не трябва да бъде
отлагано.
И. Иванов обобщи, че има съгласие по отношение предложението за
преструктурирането на Глава четвърта. Природен газ и запита работната група дали е в
състояние да направи това в рамките на един ден, за да може докладът да бъде депозиран
в Народното събрание на 31.03.2017 г.
А. Иванова отговори, че работната група е готова с преструктурирането.
И. Иванов обърна внимание, че това по никакъв начин не трябва да променя
същността на тази глава от доклада.
А. Иванова обясни, че промени ще представляват подреждане по значимост на
актовете, които Комисията е приела в този сектор. Ще се започне от тези, които имат
отношение към отварянето на пазара: Правилата за търговия, Правилата за балансиране и
Методиката. След това ще се запишат тези, които са свързани с Наредбата за цените,
Наредбата за присъединяване и Правилата за достъп.
И. Иванов обърна внимание, че А. Йорданов е направил изрична уговорка по
отношение на второто предложение, че не счита, че то може да бъде реализирано в този
доклад. И. Иванов каза, че приема предложението на Р. Осман.
Р. Осман допълни, че неговото предложение е в подкрепа на казаното от А.
Йорданов.
И. Иванов каза, че предложенията на Комисията за енергийно и водно регулиране
ще бъдат представени чрез нарочно писмо, след сформирането на комисиите в Народното
събрание, към които КЕВР има отношение. В това писмо ще бъде обяснено какви
проблеми възникват при прилагане на действащите текстове от закона. Самата КЕВР няма
право на законодателна инициатива, но ще предложи това писмо на вниманието на
съответната комисия. По този начин постъпват и много предложения от различни
организации.
Р. Осман обърна внимание, че срокът е до 31.03.2017 г., но в момента няма
конституирано Народно събрание, т.е. 44-тото Народно събрание не е започнало да работи
и Комисията няма към кого да се обърне. Може да се изпрати писмо, но до кого ще бъде
адресирано?
И. Иванов отговори, че писмото ще бъде адресирано до председателя на 44-тото
Народно събрание.
Р. Осман каза, че няма председател.
И. Иванов отговори, че затова в писмото няма да бъде записано име.
Р. Осман каза, че това е точно така, но 44-тото Народно събрание все още не е
положило клетва. Затова КЕВР трябва да изчака. Не може да се изпрати писмо до
3

парламента, защото няма такъв.
И. Иванов каза на Р. Осман да направи конкретно предложение.
Р. Осман обясни, че е поставен срок и Комисията е свършила своята работа.
Докладът е адресиран до председателя на Народното събрание. Има ли председател?
Няма. Не е нарушение, ако се изчака конституирането на Народното събрание. Когато
това бъде направено, докладът ще се изпрати и в писмото ще се запише, че е приет на
закрито заседание на КЕВР на 29.03.2017 г. Сега няма до кого да се адресира това писмо.
И. Иванов каза, че това няма да представлява нарушение на закона, който е посочил
31.03.2017 г. като дата за внасяне на доклада.
С. Тодорова обърна внимание, че в този вариант липса въведение и съдържание на
доклада. Не се знае какво ще съдържа въведението? Съдържанието е техническа
подробност, но също трябва да бъде направено.
И. Иванов каза, че е подготвил въведението и е изчаквал да приключи
разискването, за да се отразят промените, ако има такива. Въведението ще бъде изпратено
до всички членове на Комисията. То не съдържа нищо извън текста на доклада. В рамките
на две страници и в синтезиран вид е представено записаното в доклада.
С. Тодорова каза, че не е разбрала какво общо има това разискване с въведението
на доклада.
И. Иванов отговори, че въведението трябва да се промени, ако нещо бъде
отхвърлено от доклада.
С. Тодорова каза, че това не може да бъде аргумент. Когато се преработва нещо, то
трябва да бъде разгледано цялостно. Това е част от доклада и обяснението е нелогично.
И. Иванов каза, че приемането на доклада може да бъде отложено за следващия
ден. Въведението ще бъде изпратено до целия състав на Комисията, когато това заседание
приключи.
Р. Осман каза, че това е по-правилен вариант. Трябва да има коректност.
Въведението е част от доклада.
И. Иванов каза, че няма нищо против това да бъде направено. Заседанието може да
се проведе на 30.03.2017 г. Проблемът е, че тогава има обществено обсъждане относно
цените на електроенергията, което е насрочено за 10:30 часа. Заседанието може да се
проведе в 09:30 часа. След това в 10:00 часа ще се проведе откритото заседание и
общественото обсъждане.
Р. Осман каза, че не възразява относно направеното предложение.
И. Иванов каза, че въведението към доклада ще бъде изпратено веднага след
заседанието. Разглеждането на Доклада за дейността на Комисията за енергийно и водно
регулиране за 2016 година ще продължи на закрито заседание на 30.03.2017 г. от 09:30
часа. Дотогава могат да бъдат направени и промените в Глава четвърта. Природен газ.

Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на доклад относно Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2016 година за закрито заседание на 30.03.2017 г. от
09:30 часа.
2.Въведението към доклада и промените в Глава четвърта. Природен газ да бъдат
направени до превеждане на следващото заседание.
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В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за” на членовете на Комисията.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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