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ПРОТОКОЛ
№ 175
София, 01.10.2018 година
Днес, 01.10.2018 г. от 14:14 ч. се проведе закрито 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, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
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.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно изменение на цената на електрическата енергия във
връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно изменение на цената на
електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от
01.10.2018 г.
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

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

№ Ц-....
от ……….2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 30, ал. 1,
т. 17 от Закона за енергетиката и чл. 38а от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя, считано от ........2018 г., утвърдената с т. II.1. на Решение № Ц-11 от
01.07.2018 г. цена за задължения към обществото, в частта на компонентата, отразяваща
разходите за електрическа енергия, произвеждана от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, като изменя размерът на тази
компонента от 7,61 лв./MWh на 8,42 лв./MWh. Цената за задължения към обществото,
утвърдена с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г., в размер на 36,75 лв./MWh, без ДДС, в т.ч.
компонентата, отразяваща разходите за електрическа енергия, произвеждана от
възобновяеми източници, в размер на 23,78 лв./MWh, остават непроменени. Цената за
задължения към обществото се заплаща от присъединените към електроенергийната
система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия, клиентите на
доставчика от последна инстанция, крайните снабдители и електропреносното и
електроразпределителните дружества за закупената електрическа енергия за покриване
на технологични разходи.
2. Всички останали цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-11
от 01.07.2018 г., остават непроменени.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14дневен срок.
Изказвания по т.1.:
Докладва П. Младеновски. След проведеното открито заседание за обсъждане на
доклада на работната група няма постъпили становища от заинтересованите страни.
Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията да приеме следния
проект на решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 30, ал.
1, т. 17 от Закона за енергетиката и чл. 38а от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя, считано от ........2018 г., утвърдената с т. II.1. на Решение № Ц-11 от
01.07.2018 г. цена за задължения към обществото, в частта на компонентата,
отразяваща разходите за електрическа енергия, произвеждана от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като изменя размерът
на тази компонента от 7,61 лв./MWh на 8,42 лв./MWh. Цената за задължения към
обществото, утвърдена с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г., в размер на 36,75 лв./MWh,
без ДДС, в т.ч. компонентата, отразяваща разходите за електрическа енергия,
произвеждана от възобновяеми източници, в размер на 23,78 лв./MWh, остават
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непроменени. Цената за задължения към обществото се заплаща от присъединените
към електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа
енергия, клиентите на доставчика от последна инстанция, крайните снабдители и
електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената
електрическа енергия за покриване на технологични разходи.
2. Всички останали цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-11
от 01.07.2018 г., остават непроменени.
П. Младеновски каза, че Комисията следва да определи дата, час и място за
провеждане на общественото обсъждане на проекта на решение, които да бъдат
публикувани на интернет страницата на КЕВР; да покани чрез съобщение на интернет
страницата на КЕВР за участие в общественото обсъждане заинтересованите лица по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, както и да определи 14-дневен срок за
предоставяне на становища по проекта.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
И. Иванов каза, че насрочва общественото обсъждане на 09.10.2018 г. от 10:30 часа
в зала 4 на КЕВР.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема проект на решение относно изменение на цената на електрическата
енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.;
2. Насрочва обществено обсъждане на проекта по т. 1 на 09.10.2018 г. от 10:30 ч. в
сградата на КЕВР;
3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на
интернет страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни
предприятия, клиенти и организации на потребители;
4. Проектът на решение относно изменение на цената на електрическата енергия
във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г., датата и часът за
провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
5. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проект на решение
относно изменение на цената на електрическата енергия във връзка с изменение на цените
на природния газ от 01.10.2018 г.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев –
за, Евгения Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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Приложения:
1. Проект на решение относно изменение на цената на електрическата енергия във
връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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