ПРОТОКОЛ
№ 273
София, 12.12.2017 година
Днес, 12.12.2017 г. от 10:00 ч. се проведе открито 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, Елена Маринова – директор на дирекция
„Правна, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в
електроенергетиката и топлоенергетиката“ 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.
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-41-101 от 01.12.2017 г. и изпраща свои
представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Петър Александров – ръководител управление „Измерване на електрическа
енергия и обработка на данни“, упълномощен от г-н Румен Пешев – заместникизпълнителен директор, пълномощник на г-н Иван Йотов – изпълнителен директор на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
 г-жа Силвия Стефанова – юрисконсулт, упълномощена от г-н Иван Йотов –
изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

г-н Емил Тихомиров – заместник-директор „Пренос на електрическа енертия“;
 г-жа Мирослава Томанова – ръководител отдел;
 г-н Митко Влахов – ръководител отдел.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-818 от 28.11.2017 г.
относно заявление с вх. № Е-13-41-71 от 02.07.2014 г. за одобряване на „Общи условия за
ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти“, подадено от „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД.

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

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Благовест Балабанов, Румяна Цветкова, Пламенна Кръстева, Тодор Матев,
Тонко Тонков, Мартин Бончев, Даниела Митрова, Силвия Петрова, Радостина Методиева,
Радослав Райков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1от протокол №
256/01.12.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
запознат ли е с доклада и има ли забележки по него.
П. Александров:
Прегледахме публикувания доклад от работата на работната група. Като детайли
разгледахме всички забележки, които са отправени, и може да се каже, че една голяма
част, преобладаващата от тях, са съществени и разумни и ги приемаме без никакви
забележки. По една малка част от тях с коментар от наша страна, което предполагам после
и в писменото становище, правилата ще имаме възможност, ще ги изкоментираме с
известно предложение от наша страна да приемем и част от останалите. Има и няколко,
които може би днес в процеса на обсъждане ще стане дума за тях, по които просто искаме
малко повече разяснение по отношение на идеята, която Комисията е вложила при
изготвянето на тези забележки, за да знаем как да реагираме по-натам при изготвянето на
окончателното предложение на ЕСО ЕАД за правилата, т.е като цяло в голямата си част
приемаме забележките, както са описани в Комисията, и ще отразим съответно промените
в окончателното ни предложение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Искам да попитам останалите участници на ЕСО ЕАД, имат ли допълнения към
казаното от г-н П. Александров? Не виждам. В такъв случай се обръщам към работната
група: Моля, информирайте Комисията има ли нови факти, обстоятелства и данни, които
да налагат промяна в позицията, изразена в доклада?
П. Младеновски:
Към момента няма постъпили нови факти и обстоятелства, които да променят
изложените в доклада изводи. След като бъде получено писменото становище от ЕСО
ЕАД, ще бъдат разгледани и по-подробно и техните забележки, тъй като в момента от
думите на колегите поне на мен не ми стана ясно нищо по същество къде точно са им
забележките и коментарите по така изготвения проект.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, от страна на членовете на Комисията, има ли въпроси или изказвания,
свързани с темата на откритото заседание?
Е. Харитонова:
Бих искала от колегата Александров просто да ми скицира тези забележки, които
може би на Вас не са Ви ясни или считате, че са предмет на дискусия с работната група.
Просто съвсем схематично.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Александров, тези които считате за по-важни, моля Ви се.
П. Александров:
Наистина ще се фокусирам само върху няколко по-конкретни, които касаят
спецификата на работата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, тъй като някои
неща по отношение на Общите условия, които „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
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съставя за ползването на мрежите за своите клиенти, са малко по-различни от тези, които
важат за разпределителните мрежи. И според нас трябва да се обърне внимание за точно
тази специфика, за да се отрази коректно в Общите условия. Ще започна отзад напред, тъй
като едно от нещата, които касаят конкретно спецификата в „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД е забележката, която е по т. 49 от доклада, за изготвянето на фактурите за
услугите и какво трябва да бъде тяхното съдържание. Ние сме съгласни със становището
на Комисията, че в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката е ясно указано
какво трябва да е съдържанието на фактурите, и в голямата си част с единадесет от общо
дванадесетте споменати точки в доклада сме напълно съгласни и това фигурира в нашите
фактури. Предмет на дискусия е т. 1 от забележките, където конкретно е казано:
конкретни данни за номера на измервателния уред. Идеята, която имаме и което искаме
да разясним е, че в конкретния случай, за разлика от разпределенията, където в самата
фактура се посочва измервателният уред и измерените количества и това представлява
фактурата на база, на която се извършва плащането, при ЕСО ЕАД е малко по-различно,
тъй като обектите, присъединени към ЕСО ЕАД, се присъединяват по малко по-сложен
начин и голяма част от обектите са с повече от едно измервателно средство, като на места
са до 20-30, а по отношение на връзката с разпределителни мрежи имаме над 400 точки на
измерване за всяка една мрежа, което е предмет на една фактура. В тази връзка и с цел
спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС, за да се спазят
сроковете за издаване на фактури, ако се упоменават всички средства за измерване в една
фактура, това ще доведе първо до много време, тъй като в процеса на месеца може да
настъпват и промени в средствата на измерване, от друга страна, практически за случая,
казвам най-тежкият случай за разпределителни мрежи, няма как в една фактура да се
упоменат над 400 средства за измерване, а ако е имало промени - от порядъка на 500-600,
ако е имало в конкретния месец смяна на средства, метрологични проверки. А освен това
чисто формално само споменаването на номерата на средствата за измерване не носи
никаква информация във фактурата. Алтернативно, което предлагаме като ЕСО ЕАД да
направи, е в самите фактури, освен количествата електроенергия, които се определят в
случая, което е различно от разпределителни мрежи, се съставят месечни протоколи, в
които се определя размерът на използваната от съответния обект електрическа енергия,
които за разлика от разпределителната мрежа, при нас се съставят ежемесечно до четвърто
число и се подписват двустранно между оператора и клиента, което е описано и в другите
части на Общите условия по какъв ред се извършва. И именно на база на тези вече приети
от клиентите протоколи с измерени количества, в които е описана цялата тази
информация за средствата за измерване и конкретните показания, именно на тяхна база се
издават и фактурите с посочените в тях количества, т.е нашето предложение първо, за да
си изпълним задълженията да издаваме фактури до пето число на месеца, е вместо
конкретните номера на средствата за измерване, да се посочват номерата на протоколите,
въз основа на които се издава фактурата, които така или иначе са приложение първо към
фактурата, т.е на тяхна база се издава фактурата, и при всяка проверка, одит, така или
иначе, те са приложение към фактурата, т.е те са приложение към първичния счетоводен
документ и съдържат цялата необходима информация, в това число и определената
енергия, и номерата, и всички промени през месеца. Това е може би едно от най-важните,
защото пряко касае и възможностите на ЕСО ЕАД да изпълни задълженията си
включително, както казах, по Закона за счетоводството и Закона по ДДС.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Вие всичко това ще го представите като писмено становище. Важно е писменото
становище да дойде буквално в следващите два дни, защото аз след малко ще обявя кога
ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателния документ въз основа на
този доклад и Общите условия. За да се приеме, трябва все пак известно време Вашето
становище да бъде отразено от работната група. Към момента има ли още нещо, което да
добавите от работната група, или ще изчакате писменото становище на заявителя?
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П. Младеновски:
Ще изчакаме писменото становище на заявителя, след което коментарите по
предложения доклад от тях ще бъдат обсъдени в работната група. Но от думите на
колегата до момента поне на прима виста виждам, че съществува някакво объркване, т.е
неразбиране на това, което сме предложили, т.е това, което каза той за протоколите, и
това, което предлагаме ние, горе-долу е едно и също - т.е това имаме предвид, дали се
посочват конкретните номера на електромерите или се прилагат протоколите за нас, е
едно и също, тъй като там съществува една и съща информация.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колегите от ЕСО ЕАД ще представят своето писмено становище, след което г-н
Александров предложи да проведете и среща, защото очевидно, както и Вие казахте,
може да има не съвсем еднакво разбиране на текстове, които са въведени или които ние
настояваме да бъдат в Общите условия, за да се изясни това. Няма да може да стане в
момента. Тъй като Вие внимателно сте прочели доклада за Общите условия, надявам се
наистина в много кратък срок да представите Вашето становище, за да дадете
възможност след това за определена дискусия с работната група.
П. Александров:
Само още едно нещо да изкоментираме, което да изготви нашето становище,
просто за малко повече разяснения от работната група. По т. 19 от доклада, само с цел
изясняване, да разясним точно, тъй като е казано да се разработи нов отдел в условията за
прекъсване или за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия нов раздел в Общите условия, тъй като в частите на Общите условия, които са
коментирани и по другите точки от доклада, съдържат условия, при които се прекъсва и
преустановява временно захранването. Само искахме да уточним тази точка, която
изисква нов раздел, какво трябва да е съдържанието на раздела? Трябва да е за перманетно
прекъсване и преустановяване на достъпа или за доизясняване на вече споменатите в
другите раздели?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Тъй като търся т. 19, аз ще я прочета: Във връзка с изискванията на чл. 104а, ал. 2,
т. 2 от ЗЕ и чл. 127, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ, ЕСО ЕАД следва да разработи и представи в
КЕВР нов раздел в ОУ, съдържащ условията за прекратяване или прекъсване на
снабдяването с електрическа енергия.
П. Младеновски:
Посочената точка е предмет на дискусии и вътре в работната група и на
уговорената среща ще бъде изяснено, съвместно с оператора ще бъде дискутирано и ще
бъде изяснено какво точно би следвало да съдържа.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Насрочвам закрито заседание на 21.12.2017 г. от 10:00 ч. и поводът да настоя
пред Вас, оптимално бързо да представите Вашето становище, за да има време
включително и за среща с работната група за обсъждане и изясняване на всички въпроси.
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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Насрочва закрито заседание на 21.12.2017 г. от 10:00 ч. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-13-41-71 от 02.07.2014 г. за одобряване на „Общи условия за ползване на
електропреносната мрежа от крайни клиенти“, подадено от „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с
изх. № Е-13-41-101/01.12.2017 г. до
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
2. Пълномощно на г-н Петър Александров от г-н от Румен Пешев – заместникизпълнителен директор, пълномощник на Иван Йотов – изпълнителен директор на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
3. Пълномощно на г-жа Силвия Стефанова от г-н Иван Йотов – изпълнителен
директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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