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П Р О Т О К О Л 

 

№ 118 
  

София, 06.06.2017 година 

 
 

Днес, 06.06.2017 от 11:06 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, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно 

Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – 

и.д. 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.  

 

„Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН 

България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД, „Енерго-Про Продажби“ 

АД, „ЕРП Златни пясъци“ ООД, ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-

04-00-53/31.05.2017 г. и изпращат свои представители.  

 

На заседанието се явиха:  

  г-н Петър Илиев – изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ 

ЕАД; 

 г-н Румен Пешев – заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД; 

 г-н Янчо Янков – директор „Производство“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

 г-н Сотир Сотиров – главен счетоводител в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; 

 г-жа Зорница Генова – директор „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 

„ЧЕЗ Електро България“ АД; 

 г-н Гочо Чемширов – заместник-председател на Съвета на директорите на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД; 

  г-жа Илина Стефанова – представител на „ЕВН България Електроснабдяване” 

ЕАД; 
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 г-н Пламен Стефанов – председател на Управителния съвет на „Енерго-Про 

Мрежи“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД; 

 г-н Стелиян Севастиянов – прокурист на „ЕРП Златни пясъци“ ООД.  

 

 „ЕСП Златни пясъци“ ООД и ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ не изпращат свои представители. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно определяне на 

разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които 

общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството 

електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с 

крайните снабдители. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Лъчезар Ралчев, Петя Андонова, 

Радостина Методиева, Силвия Петрова и Радослав Райков, е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 2 от протокол № 112/31.05.2017 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Председателят даде думата на представителите на заинтересованите лица. 

 

Петър Илиев – изпълнителен директор на НЕК ЕАД: 

Аз благодаря на работната група, че отново са ни надценили, че ще изкупим 21 500 000, 

ще реализираме 15 800 000 и ще продадем 5 700 000 на свободния пазар. Не знам как си 

представяте продажбата на свободен пазар на примерно 1 100 000 от ВЕИ по цена 300 лв., 

които да продадем на свободния пазар, особено, че енергията се търгува почасово и 

излишъците са в часове, когато няма търсене на енергия. Това са часове през нощта, в 

следобедните часове, когато на практика няма никакво търсене на енергия. Отделно, че цените 

са такива, че ние как да ги реализираме на свободния пазар? Другият проблем за реализацията 

на свободния пазар е, че ние разбираме за тези количества, но просто нямаме физическото 

време за реакция, защото вече всички борси са затворени и нито можем да ги продадем на 

търговци, нито на потребители. Просто времето, когато ни се предоставят данните за 

производство и потребление, не достига, за да можем да обработим данните и да предложим 

излишъците, защото те са само в определени часове. И на практика какво се получава? В НЕК 

имаме по десет часа помпи, които работят, които не ни се признават после в цената и ни 

източват. Просто няма начин това да стане. Дори и топлофикационни централи… Ето сега, 

преди един час, имаха над 200 мегавата… топлофикациите произвеждат топлинна енергия. 

Къде я слагат, каква е тая високоефективна, при положение, че сега е само топла вода? Не 

знам. Аз ги нямам тези данни, но това се дължи, защото им се признават високи загуби по 

преноса и те са съгласни да изхвърлят много голяма част, но само и само да достигнат 

преференциална цена на топлинната енергия.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

На електрическата енергия… 

 

Петър Илиев – изпълнителен директор на НЕК ЕАД: 

Да… на електрическата енергия. Няма начин иначе да постигнеш високоефективно 

производство при битови нужди, когато те са неравномерни. Там има няколко пика в 

денонощието, а иначе през останалото време товарът на практика е почти никакъв, особено 

нощно време. Нощно време на практика потреблението е почти нула, ако няма някакъв 

промишлен… Не се ли уредят тези неща, какво да направи НЕК? Как да изкупи и да продаде 

5 000 000? Това е чисто източване на Националната електрическа компания. Това са ми 

забележките. Като са петнадесет, дайте да ги уредим на петнадесет, защото какво прави НЕК? 

На практика какво се получава? НЕК, тъй като не може да реализира, ограничава „Марица 

изток 1“ и „Марица изток 2“, спира водата и това е. Водата не можем да я спрем, защото 



 3 

имаме задължения за напояване, за питейни нужди. Пускат се помпи… Вие го гледате какво е 

дневното потребление. Това се получава на практика. Как да продадем почасово енергия и то 

в едни количества, които са близо 6 000 000 МВтч? Това е просто, за да се докара една сметка 

на книга, която после не може да се изпълни. Дайте да видим къде бъркаме. Хайде, НЕК 

бърка. Елате и вижте как е на пазара, какво правим, какво не правим. Елате. Има го. Всичко е 

документирано почасово, борси, свободна търговия… Но за да напише нещо, за да  си вържем 

сметките после… Ако дойде някой, който разбира, ща попита какви сме, факири ли сме… не 

знам… Това са ми забележките.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Илиев. Вие ще си пуснете и писмено тези забележки.  

 

Петър Илиев – изпълнителен директор на НЕК ЕАД: 

Да.  

 

Румен Пешев – заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД: 

Нямаме забележки по тази част.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Нямате забележки? 

 

Румен Пешев – заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД: 

Не.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Илиев и заради Вас говори.   

 

Янчо Янков – директор „Производство“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се запозна подробно с детайлния доклад и искам да благодаря на 

Комисията и на работната група, че докладът отразява обективно състоянието на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД. От изложения в доклада анализ е видно, че важността на реализацията на 

комплекса от мащабните проекти с национална значимост, насочени към продължаване срока 

на експлоатацията на нейните мощности, е оценена с необходимата сериозност, тъй като те се 

финансират изцяло със собствени средства на дружеството. Признати са и разходите за 

ремонт, които гарантират безопасна експлоатация на централата, традиционно непризнавани 

през последните регулаторни периоди. Предложената в доклада цена за електроенергията на 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за новия регулаторен период се доближава максимално до 

себестойността и ще намали съществено загубите на дружеството от продажби на регулирания 

пазар.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Янков, това, което представяте е по третото открито заседание. Ние тука говорим 

само за разполагаемостта и определяне на разполагаемостта.  

 

Янчо Янков – директор „Производство“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Разполагаемостта ни е намалена с 582 000  и сме напълно съгласни.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не чух… 

 

Янчо Янков – директор „Производство“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 
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Според нас всичко е наред.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Всичко е наред?  

 

Янчо Янков – директор „Производство“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Да.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Иначе това изказване ще го направите след малко.  

 

Сотир Сотиров – главен счетоводител в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД: 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД също се запозна с доклада и изразяваме нашето 

удовлетворение относно увеличението на квотата за „ТЕЦ Марица изток 2“, особено в 

сравнение с последните два регулаторни периода. Нямаме други забележки по доклада.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Квотата е наистина увеличена.  

 

Зорница Генова – директор „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 

„ЧЕЗ Електро България“ АД: 

Запознахме се подробно с доклада на работната група. Нямаме възражения, забележки 

или допълнения.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

При това положение, когато няма забележки, няма смисъл и писмено становище да 

депозирате.  

 

Гочо Чемширов – заместник-председател на Съвета на директорите на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД: 

Нямаме забележки към така определената квота за разпределение за технологичен 

разход.  

 

Илина Стефанова – представител на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД: 

Квотата ни е правилно определена, съобразена е с нашата прогноза и това са 

количествата, които после участват и в ценообразуването. Нямаме бележки.  

 

Пламен Стефанов – председател на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи“ 

АД и „Енерго-Про Продажби“ АД: 

Нямаме принципни коментари. Запазваме си правото да внесем писмено становище. 

 

Стелиян Севастиянов – прокурист на „ЕРП Златни пясъци“ ООД: 

Ние по разполагаемост нямаме какво да кажем. Чакаме третия доклад.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

По третия доклад ще имате възможност сега, след завършване на това заседание... 

Колеги, всяко едно от дружествата, което е предмет на доклада, свързан с определяне на 

разполагаемостта за производство на електрическа енергия изказа своето становище. Там, 

където има възражение, чухме от г-н Петър Илиев, ще бъде депозирано и писмено становище. 

Тъй като няма други изказвания, ще попитам дали работната група към момента иска да вземе 

отношение. Да. Заповядайте, г-н Младеновски. 

 

П. Младеновски - директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“: 
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Аз ще кажа нещо кратко, което е само отговор на думите на г-н Илиев относно 

разполагаемостта. При определянето ние напълно сме се съобразили със заявлението, което 

Националната електрическа компания е подала в Комисията в края на месец март. 

Единствената корекция, която сме направили е именно увеличената разполагаемост на „ЕЙ и 

ЕС Марица изток 1“ и „КонтурГлобал Марица Изток 3“, тъй като за нас е необосновано те да 

работят на минимален товар, съгласно договора им. Това води до по-високи цени, увеличение 

на цената за задължение към обществото, увеличение на разходите, които всички битови и 

небитови клиенти би следвало да плащат чрез цените си. В същото време смятаме, че това е 

обосновано, тъй като, ако погледнем графиците в момента, поради не толкова достатъчните 

количества водни обеми в язовирите, тези централи са почти изцяло натоварени (особено 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“) и енергията им се реализира на свободен пазар.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

С това се изчерпа второто открито заседание на Комисията в специализиран състав 

„Енергетика“. Искам да оповестя… Първо, че насрочвам закрито заседание за приемане на 

проект на решение за 09.06.2017 г. – в петък. Ако има становище, както разбирам единствено 

от НЕК, редно е то да бъде депозирано до 07.06.2017 г. специално по този доклад. Колеги, аз 

все пак не запитах дали от страна на членовете на Комисията има въпроси към участниците от 

енергийните дружества. Не виждам. Закривам заседанието.  

 

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

веднъж на присъстващите и закри в 11:22 ч. откритото заседание. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-53/31.05.2017 г.; 

2. Пълномощно на Сотир Петков Сотиров от Живко Димитров Динчев – изпълнителен 

директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

 

                                                                                     Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 


