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ПРОТОКОЛ
№ 66
София, 30.03.2017 година
Днес, 30.03.2017 от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, 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 и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства Валентин Петков, член на Комисията от състав „ВиК“.
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М.
Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари“ и експерти на КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-9/27.03.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД,
„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“
ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД, „Енерго-Про Продажби“ АД, „ЕРП Златни пясъци“
АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД.
На заседанието се явиха:
 г-н Венцислав Марков – ръководител управление в НЕК ЕАД;
 г-жа Анета Иванова – заместник финансов директор в ЕСО ЕАД;
 г-жа Зорница Генова – директор на дирекция „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД;
 г-жа Илина Стефанова – ръководител „Регулация“ в „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД;
 г-н Гочо Чемширов – заместник-председател на Съвета на директорите на „ЕВН
България Електроразпределение“ ЕАД;
 г-н Пламен Стефанов – председател на Управителния съвет на „Енерго-Про
Продажби“ АД.

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

На откритото заседание беше разгледан доклад относно процедура за изменение на
цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на Комисията
за енергийно и водно регулиране. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен
Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова,
Радостина Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков, е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 2 от протокол № 58/27.03.2017 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Искам да отбележа, че Комисията представи в предвидения по правилата срок
доклада на всички тези дружества за запознаване. Дружествата бяха известени за датата и
часа на откритото заседание и днес те ще изразят отношение по повод на доклада. Найнапред давам думата на г-н Венцислав Марков, който представлява НЕК ЕАД.
В. Марков – НЕК ЕАД:
В НЕК ЕАД се запознахме с доклада на Комисията за промяната на цените на
електроенергията. Той е следствие от доклада за актуализиране цените на централите с
високоефективно комбинирано производство, по които НЕК ЕАД изкупува енергията от
тях. Смятаме, че разходите на дружествата за тази електроенергия коректно са отразени в
цените на обществения доставчик. В момента нямаме възражения срещу направената
корекция на цената.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Марков. Заключенията в доклада се приемат от НЕК ЕАД.
А. Иванова - заместник финансов директор в ЕСО ЕАД:
Запознахме се с доклада на работната група. Нямаме възражения, тъй като
предвиденото увеличение от 2 ст. на цената за пренос на практика ще компенсира
разходите на оператора, свързани с предложената по-висока цена за „задължение към
обществото“.
З. Генова - директор на дирекция „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД:
В ЧЕЗ се запознахме с публикувания доклад на работната група. Отбелязваме
необходимостта от промяна в крайните цени на електрическата енергия в резултат на
промяната в разходите за изкупуване на енергия от високоефективно производство.
Възразяваме като цяло срещу запазването на параметрите на цените както на
разпределителните, така и на снабдителните дружества, определени за четвъртия
регулаторен период и в частност по отношение запазване размерите на технологичния
разход на 8% и на надценката за крайните снабдители на ниво от 2,29%. Отбелязваме
допълнително, че според нас има допусната техническа грешка при определяне на
необходимите приходи и цените на крайния снабдител. Грешката наистина е техническа и
според нас се дължи на закръглението до петия знак. Ще представим детайлно нашите
изчисления в писмено становище и в срок, който е определен в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Наистина, Вие писмено ще си представите това становище.
И. Стефанова – ръководител „Регулация“ в „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД:
На територията на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, в отразената
увеличена покупна цена на НЕК ЕАД е правилно извършена корекция спрямо крайните
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цени по които дружеството – краен снабдител продава електрическа енергия. Нямаме
бележки по отношение на корекциите, които са извършени в оборотния капитал и
необходимите приходи. Отбелязваме, че останалите ценови параметри, с които Вие
знаете, че не бяхме съгласни специално по отношение на маржа на крайния снабдител, са
запазени. Считаме, че в следващото ценово решение Комисията ще преразгледа и тях.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жа Стефанова. На Вас и на г-жа Генова искам да припомня, че в това
междинно решение ние единствено отразяваме съществената промяна на
ценообразуващия елемент природен газ в цялата верига от неговото доставяне в страната
и последователно използване. Що се касае до останалите параметри. Те ще бъдат обект на
регулаторния преглед, който ще бъде направен в предстоящите три месеца и Комисията
ще излезе с решение на 30.06.2017 г. за следващия годишен ценови период, когато ще
бъде направен преглед на всички тези параметри.
Г. Чемширов – заместник-председател на Съвета на директорите на „ЕВН
България Електроразпределение“ ЕАД
Ние прегледахме доклада и се запознахме с проекта на решение. Считаме, е в това
междинно решение са отразени правилно всички променени в цените „задължения към
обществото“ и цената за закупуване на електрическа енергия за технологичен разход.
Пламен Стефанов – председател на Управителния съвет на „„Енерго-Про
Продажби“ АД:
Запознахме с доклада. Считаме, че промяната в цената на природния газ е коректно
отразена по веригата на цените до крайния потребител. В тази връзка нямаме нови
коментари спрямо тези, които сме изразявали по самото ценово решение през 2016 г.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Мисля, че преди малко отговорих на това възражение. Сега се обръщам към
работната група. Уважаеми колеги, в периода след изготвянето на доклада, който беше
приет на закрито заседание и днешното отрито заседание, има ли нови факти и
обстоятелства, които трябва да бъдат отразени?
П. Младеновски:
Няма нови факти и обстоятелства, които да са известни на работната група и които
следва да бъдат отразени в доклада. Ние запазваме становището, посочено в доклада,
което беше прието на закрито заседание на Комисията. Относно коментарите на
дружествата. По същество нямаше възражения срещу така изготвения доклад. Бяха
единствено посочени вече обсъждани проблеми, които не са обект на настоящото
административно производство.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към колегите от състава на Комисията. Имате ли въпроси към
представителите на енергийните дружества, които изразиха становища? Не виждам. При
това положение закривам това първо публично заседание, което беше открито заседание
на Комисията в специализиран състав „Енергетика“.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация,
РЕШИ:
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1. Насрочва закрито заседание на 07.04.2017 г. за вземане на решение относно
процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19
от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране..
2. На дружествата да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-9/27.03.2017 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
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