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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.10.2018 г. 
 

от Обществено обсъждане 
 

на проект на решение относно изменение на цените на електрическата енергия 
във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г. 

 
 
 
 

 
 Днес, 09.10.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в състав 
„Енергетика“ , ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, 
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и Юлиян Митев - за главен 
секретар - съгласно Заповед № 909 от 28.09.2018 г. (без право на глас). 

 
 На общественото обсъждане 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. 
 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 
по Протокол № 175/01.10.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на 
решение относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение 
на цените на природния газ от 01.10.2018 г. са поканени заинтересовани лица по смисъла 
на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, 
енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 
 
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина 
Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков. 

 
 
Поканените с писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-86/02.10. 2018 г. като заинтересовани 

лица Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към Народното събрание, 
Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 
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България, Конфедерацияа на труда „Подкрепа”, Българска стопанска камара, 
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова 
камара на енергетиците, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-
промишлена палата, Българска стопанска камара, Асоциация на топлофикационните 
дружества, Федерация на потребителите в България, БНА „Активни потребители“, 
Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС “, Национална 
федерация на енергетиците, Независима синдикална федерация на енергетиците в 
България не изпращат свои представители. 

 
 
На общественото обсъждане присъстваха: 
 г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН; 
 г-н Венцислав Митовски – гражданин. 
 
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 
Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Независимо, че, както се върши всеки път, Комисията за енергийно и водно 

регулиране е поканила за участие в заседанието Министерство на енергетиката, 
Комисията по енергетика към Народното събрание, Омбудсмана на Република България, 
синдикални организации, браншови организации и асоциации, нито една от тях не се е 
отзовала. За участие са се записали единствено г-н Венцислав Митовски – като гражданин 
и инж. Огнян Винаров – като представител на Граждански контрол и ДЕН. 
Последователно ще дам думата.  

 
Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН: 
Имам следните въпроси. Първият е основен – че причината е увеличението на 

цената на природния газ. Преди това Ви съобщавам, че на МРРБ е качена Наредба за ВиК 
услугите, която касае и Вашата дейност. Би следвало да вземете отношение за обществено 
обсъждане. Във вестник „Сега“ от вчера (08.10.2018 г.) има проект на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за енергетиката, където също има клаузи, касаещи КЕВР. Това е 
за двата документа за обществено обсъждане. Относно преговорите между „Булгаргаз“ и 
„Газпром Експорт“. Получават се, аз ще ги предам на Вашия експерт г-н Александър 
Йорданов, мъгляви обяснения за отлагане на предоговарянето за месец ноември,  а 
заповедта на министър-председателят е от 10.04.2017 г. Ние сме последната държава от 
другите, които бяха засегнати от това решение на Европейския съд за конкуренцията, 
което Ви предадох и на миналото заседание, която от април 2017 г. чак сега, и то поканени 
от „Газпром Експорт“, защото той е задължен да си изпълни поетите ангажименти, 
отидохме на 25-ти на среща. В заповедта тази комисията е от министър-председателя и са 
включени Министерство на външните работи. Никой не отиде на срещата с „Газпром 
Експорт“. Министерство на енергетиката – никой не отиде да помогне. Министерство на 
икономиката – никой не отиде да помогне. Също и КЕВР… 

 
Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Не КЕВР! Моля Ви!  
 
Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН: 
Дадох Ви заповедта на министър-председателя. Сега не я нося повторно… 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Ние не се подчиняваме на Министерския съвет. 
 
Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН: 
Изрично е казано тогава - през 2017 г., че Вие сте подчинени за избора Ви от 

Народното събрание, но вече бяхте на работа като представители на КЕВР. Моля да не 
оставяте сега през ноември сам „Булгаргаз“. Най-малко г-н Александър Йорданов – 
комисар от КЕВР, да участва в преговорите. Сега Ви предавам едни материали за цената 
на конкурентните пазари… Заповядайте… Вие отговаряте за газта и имахте интервю. Тук 
ще видите какви са цените. Аз през 2016 г. ги имах, че са средно 100 евро по-ниски от тези 
хъбове на Германия, Италия и Франция, както и на Холандия. Сега по отношение 
конкретните предложения… Това беше във връзка с това, че цената на газа, увеличението 
на природния газ води до тези предложения за изменение на цените на електрическата 
енергия. Още когато се обсъждаше законът, с който се възлагаше на Вас да изработите 
едни цени с премии на ВЕИ-тата, сега и на американските централи, аз казах, че тези пари, 
които са за Фонд „Енергийна сигурност“ няма да достигнат. Сега не знам коя структура 
добавя още и таксата в полза на обществото, която фактически се взима от самото 
общество, от нас – самите граждани. В едно запитване, което правих в Генерална 
дирекция на Европейската комисия, ми отговориха, че това е преводаческа или езикова 
грешка. Това трябва да е такса в полза на енергийните предприятия, не е такса в полза на 
обществото и се взима от нас. Тогава се възложи, но те не присъстват тук (г-н 
Червенкондев), че това трябва да се съгласува с Европейската комисия, защото е 
непозволена държавна помощ да даваме премии на ВЕИ-тата и на американските 
централи. Вече имаме отговор за американските централи отдавна. Сега се взимат от тези 
средства, за да им се намалят цените, което Вие да направите така, че техните цени да 
бъдат равни или конкурентни, да се състезават на Независимата българска енергийна 
борса. Просто се чудя как можаха такива неща, такива, грубо казано, измишльотини и 
парадокси да се случат. Те само в България могат да се случат – да вземеш парите на 
гражданите и на фирмите, да ги вкараш в един Фонд „Енергийна сигурност“, другото – в 
обществена полза. След това да ги разпределиш като премии. Представяте ли си? Премии! 
В Народното събрание попитах: „Вие какво предлагате?“. Премии на вятърните, 
слънчевите и от биомаса, които произвеждат, които цени са им средно усреднено около 
300 лв./МВ без ДДС, а на „АЕЦ Козлодуй“ са 30 лв./МВ. Да им дадеш една голяма такава 
разлика, за да можели те да участват, да се състезават на българската енергийна борса, на 
свободния пазар с реални цени, конкурентни на другите производители. Ето това не мога 
да го възприема. Възразявам и питам. Не знам кой ще ми отговори. Тук не присъстват 
поканените експерти – най-вече Министерство на енергетиката. Те вече зарязаха всичко. 
Не знам нито енергийна стратегия, нито нищо… Единствената държава в Европа, която 
няма енергийна стратегия. Свършвам, г-н Иванов. Не са много заявилите заявка за участие 
и затова моля да ми се отговори. В крайна сметка направено ли е това запитване до 
Европейската комисия, че тази премия е или не е непозволена държавна помощ? 

 
Венцислав Митовски – гражданин: 
Аз знам, че тези дългосрочни договори следва да бъдат предоговорени от 

Министерството на енергетиката и т.н., но преди Вас Боян Боев изпрати едно запитване. 
Вие не можете ли да бъдете по-активни? В такъв смисъл… Въпреки че на Вас може да не 
Ви отговорят, може след една година да отговорят… Не знам. Това Министерство на 
енергетиката трябва да предприеме ходове, за да спаси енергетиката. Тия договори са 
нищожни по европейското законодателство. Няма никъде в Европа… 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Други желаещи от залата има ли? Не. Обръщам се към работната група. Колеги, 

чухте изказванията на инж. Винаров и на г-н Митовски. Желаете ли да вземете думата и 
да отговорите на поставените въпроси?  

 
П. Младеновски: 
По същество изказванията нямаха общо с предложения доклад. Няма какво да 

отговорим. Бяха поставени два въпроса, които не са от компетенциите на КЕВР. Първо. 
Дали е направено запитване до Европейската комисия относно допустимостта на 
държавната помощ, предоставена на ВЕИ-тата? Този въпрос би следвало да бъде отправен 
към Министерството на енергетиката, но, доколкото ние съдействахме на Министерството 
на енергетиката, такова запитване е изпратено. Първоначалните отзиви на Европейската 
комисия са, че няма проблем с тази държавна помощ. Относно другия въпрос за 
американските централи. Там преговорите се водят от Министерство на енергетиката и 
Министерство на финансите. КЕВР не е въвлечена в тези преговори. За повече 
информация би следвало да пишете или да отправите въпросите си към тях.  

 
Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Колеги от Комисията, имате ли Вие изказвания? 
 
А. Йорданов: 
Аз искам на г-н Винаров да отговоря или по-скоро да коментирам част от нещата, 

които каза. Г-н Винаров, относно преговорите между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“. 
Определено считам, че участието в такива преговори от страна на регулатора не само, че 
излиза извън компетентността на регулатора, а и не е логично, тъй като регулаторът е 
този, който впоследствие регулира цените на обществения доставчик. Това е един основен 
принцип, за да бъде регулаторът обективен впоследствие – не следва да участва при 
договарянето на цената. От друга страна, ние сме колегиален орган, г-н Винаров. Аз не 
мога сам да представлявам Комисията. Смятам, че упрекът Ви е насочен към 
Министерство на енергетиката и към Министерство на външните работи, посочихте и 
други министерства. Не е съвсем основателен, тъй като тук става въпрос за преговори 
между две търговски дружества. Ако искаме тези преговори да са основани на 
европейските правила и на пазарна основа, колкото по-малко участие на политически 
елемент, по мое мнение, тук не ангажирам колегите си, толкова е по-добре.  

 
Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Не виждам други желаещи за изказване от страна на членовете на Комисията. 

Преди да закрия общественото обсъждане, искам да обявя, че закритото заседание на 
Комисията за произнасяне с решение относно цената на електрическата енергия във 
връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г. ще се проведе на 
31.10.2018 г. от 10:00 часа.  

 
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-
дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 
проект на решение. 

 
На 31.10.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение 
на цените на природния газ от 01.10.2018 г. 
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Приложение:  
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-86 /02.10. 2018 г. до заинтересованите лица. 
 

 
        
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 
       
.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 
 (С. Тодорова) 
 
................................................. 
 (А. Йорданов) 
 
................................................. 
 (Г. Златев) 
 
.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 (Е. Харитонова) 
          Ю. МИТЕВ 
 
                                                                                   (съгласно Заповед № 909 от 28.09.2018 г.) 
 
 
 
Протоколирал: 
 (Н. Косев - главен експерт) 
 

 


