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П Р О Т О К О Л 
 

 

София, 24.07.2019 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 

г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

 

 Днес, 24.07.2018 г. от 10:15 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъстваха експерти на КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по протокол № 127/18.07.2018 г., т.4, за участие в общественото обсъждане относно 

одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 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. 

 

Докладът е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, Ваня Василева и 

Радостина Методиева. 

 

С писмо на КЕВР с изх.  № Е-13-41-51/18.07.2019 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ 

ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, 

„Електроразпределение Златни пясъци“ АД, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара. 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Огнян Нечев – ръководител отдел в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; 
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 г-н Йордан Стоянов – ръководите направление в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД; 

 г-н Стефан Симеонов – пълномощник на „Електроразпределение Север“ АД; 

 г-н Венцислав Марков - ръководител управление в „Национална 

електрическа компания“ ЕАД; 

 г-н Стефан Солаков – ръководител отдел „Енергийни режими“ в 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; 

 г-н Стоян Петков – специалист Електрически режими в „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД; 

 г-н Пламен Герджиков – директор на ЦДУ в „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД. 

 

Министерство на енергетиката, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в 

България, Българска търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара не 

изпращат свои представители. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има представители на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, но те са заявили, че няма 

да вземат участие с изказване. 

Както предвижда процедурата, най-напред ще дам думата на заявилите участие 

представители на дружества, след което и на самия заявител на прана - „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД. 

 

О. Нечев – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: 

Благодарим за предоставената възможност да изразим нашата позиция относно 

Десетгодишния план на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, както и искаме да 

поздравим колегите с целите, които са си поставили, тъй като те рефлектират и при нас, 

особено в качеството на услугите, които ние предоставяме.  

В становището на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД желая да отбележа за едни 

наши бъдещи обекти, които имаме намерение да изградим и за които не намерихме данни 

в бизнес плана. Това е изграждане на една подстанция в района на ТЕЦ София Изток, една 

подстанция в района на Кремиковци. Имаме намерение от 2020 г. нататък да изградим 

разширение на подстанция Яна. Надяваме се, че тези наши бележки ще бъдат отразени в 

бизнес плана, независимо че те са с времеви лаг след 2020 – 2021 г. 

Това е нашата позиция. Ще внесем нашето становище в законоустановения срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Нечев. Г-н Стоянов, Вие се солидаризирате с казаното от г-н 

Нечев? Нямате допълнение. След като вземе думата и г-н Симеонов, и евентуално други 

от залата, които пожелаят, ще дам думата на представителите на ЕСО ЕАД, които 

вероятно ще вземат отношение по повдигнатия от Вас, г-н Нечев, въпрос. 

 

С. Симеонов – „Електроразпределение Север“ АД: 

Имайки предвид, че електроенергийният системен оператор в края на миналата 

година съгласува развитието на мрежата си с нас, ние нямаме забележки по отношение на 

плана за развитие на дейността на ЕСО ЕАД за следващите 10 г., обаче искам да 

подчертая два от проектите, които за нас са изключително важни. Първият проект, това е 

Добричкият пръстен, където имаме голяма генерация. Ако този пръстен бъде развит, ще 
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бъде от полза на производителите, които са присъединени на наша мрежа, включително и 

в този регион. Другият проект, който ние считаме за важен, това е линията Бургас – 

Варна, която вече е за крайните клиенти. Имайки предвид, че потреблението по тази 

линия се развива и става все по-натоварена, укрепването на тази линия считаме, че ще 

бъде също от полза за крайните клиенти, които са присъединени по дължината на тази 

линия.  

В общи линии това са нашите коментари. Запазваме си правото да внесем писмено 

становище в законоустановения срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Симеонов. Обръщам се към присъстващите в залата. Има ли 

други желаещи да се изкажат? Г-н Марков, Вие? 

 

В. Марков – НЕК ЕАД: 

Отговаря без микрофон 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие имате забележки само към КЕВР, и то публични. Тогава, преди да дам думата 

на представителите на ЕСО ЕАД, да се обърна и към моите колеги. Имате ли, колеги, 

въпроси или изказвания по повод на Десетгодишния план за развитие на 

електроенергийната система на България? 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Аз споделих с колегите от ЦДУ, че има технически грешки в плана им, които е 

резонно да бъдат отстранени, преди да се публикуват като официален документ. Второто 

нещо, което обаче искам да отбележа, към този момент явно е малко трудно да се направи, 

но в следващия план, следващата година, трябва да вземете предвид въпроса с 

производството и свързаната търговия с емисии. Планът е развитие на мрежата, обаче 

първата част е производство и вътре влизат всичките централи, по-съществени централи, 

които произвеждат. Говоря за термичните централи, от които има излъчване на тези 

емисии. И изобщо как ще се развиват нещата. Това във Вашия план изобщо не личи, но 

предполагам, че и към този момент нямате тази информация и може би заради това не сте 

го отразили. Но в следващия план, следващата година, просто е задължително да се 

разгледа и този въпрос. Не само мрежата като мрежа, а и производствените мощности, 

които тук съществуват в този план. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Харитонова. Не виждам друго желание за изказване от членовете 

на Комисията. Давам думата на представителите на ЕСО ЕАД. 

 

П. Герджиков – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

Ще отговоря на всички въпроси, първо на г-жа Харитонова. Г-н Солаков ще 

отговори как е събрал информацията за генериращите мощности. Това всичко е по данни 

на самите производители. Така е направен баланса. Много лесно ми е да отговоря на 

колегата от ЕРП Север. Първо, удвояването на електропровода, който е между Варна и 

Бургас, за него е спечелен грант, безвъзмезден грант от ЕК. Той е в процес на проектиране 

и ще бъде завършен. Това е така нареченият коридор „Север – Юг“. И второто, 

Добричкият пръстен в момента, след като се монтираха високотемпературните 

проводници и се обновиха някои електропроводи, в момента има преносна способност да 

изнесе цялата енергия, която се генерира. Заложени са в Десетгодишния план (вярно, че 

сте прочели удвояването на Дропла, Димитър Ганев) всичко това, което се очаква, са със 



4 

 

завишените изисквания за процент енергия от възобновяеми източници, че догодина ще 

има отново бум на възобновяеми и ние се подготвяме предварително. Г-н Солаков може 

да отговори за генерациите. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Герджиков. Г-н Солаков, имате думата. 

 

С. Солаков – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

Към всички производители сме отправили питане, официално. Получили сме 

отговори от тях, че в рамките на хоризонта на този Десетгодишен план, до 2028 г., те ще 

работят. По отношение на емисиите ЕСО ЕАД не разполага с пазарен модел, който да 

извършва симулации, но ние ползваме изследванията, които БЕХ ЕАД възложи на 

Световната банка, на БАН също, за развитието. Вероятно ще бъде сключен договор на 

БЕХ ЕАД с друг консултант конкретно за популярните напоследък механизми за 

капацитет и на базата на тази информация в следващия Десетгодишен план ще отразим 

новите моменти. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Солаков. Г-н Петков, заповядайте. 

 

С. Петков – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

Подред да отговоря. Първо на становището на ЧЕЗ. Подстанция около ТЕЦ София 

Изток, последно миналата седмица в петък утвърдихме как ще бъде присъединена тази 

станция. В следващия Десетгодишен план тя ще фигурира заедно с начините за нейното 

присъединяване. Предстои Технически съвет за подстанцията около Кремиковци и за Яна 

има няколко варианта. Там също ще бъдат утвърдени в следващите Десетгодишни 

планове. Това ще бъде отразено. ЕРП Север, само искам да допълня г-н Герджиков за 

Добричкия пръстен. Усилено се работи там, тъй като наистина очакваме бум на 

присъединяване на нови възобновяеми източници. Много важен електропровод е от 

подстанция Каварна към гр. Варна, един двоен електропровод, който преминава съвсем в 

най-източната част на страната, близо до черноморското крайбрежие и който сега 

вследствие на някои изменения в някои закони ние имаме някои трудности, но миналата 

седмица на Техническия съвет приеха някои изменения при неговото построяване, така че 

той ще бъде реализиран в срок, както и удвояването на тези електропроводи, които вече 

споменахме в региона, така че с това, което ние сме предвидили като развитие на мрежата, 

ще имаме възможност за присъединяване на поне още към 400 - 500 МW източници. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Допълнителни мощности на потребление. Обръщам се към работната група. Има 

ли нови факти, данни и обстоятелства, които налагат промяна в документите, които 

трябва да бъдат след това гласувани с решение на Комисията? 

 

Р. Методиева: 

Няма такива.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Няма такива. Тогава, колеги, ако няма други желаещи да вземат думата, закривам 

общественото обсъждане. Благодаря на представителите на ЕСО ЕАД, благодаря на 

представителите на енергийните дружества, които се отзоваха на поканата да участват в 

общественото обсъждане.  

Обявявам, че закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение 
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относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 

г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, ще се проведе на 19.08.2019 г. от 10:00 

ч. Срокът е съобразен с 14-те дни, които са дават за писмени становища не само от 

участващите днес, но и по принцип на желаещите да дадат становище, обработването им 

от работната група и съответно докладване на 19 август, когато ще вземе решение 

Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов благодари още веднъж на присъстващите и закри 

общественото обсъждане. 

 

На 19.08.2019 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение 

относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 

г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.  

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-13-41-51/18.07.2019 г. до заинтересованите лица. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Протоколирал: 

 

(А. Фикова - главен експерт) 


