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ПРОТОКОЛ
№ 41
София, 07.03.2016 година
Днес, 07.03.2016 г. от 13:30 ч. се проведе закрито 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Елена Маринова – директор на дирекция „Правна" и
експерти на КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад и проект на писмо относно: проект на Решение на Министерския съвет
за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват
в отворен формат.
Работна група: Елена Маринова, Ваня Василева
2. Доклад и проект на писмо относно: проект на протоколно Решение на
Министерския съвет за одобряване на Доклад относно подписването на Анекс № 3 към
Меморандум между Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С.,
подписан на 4 май 2006 г. и проект на Анекс № 3.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ваня Василева, Юлиан Стоянов
По т.1. Комисията разгледа доклад и проект на писмо относно проект на Решение
на Министерския съвет за приемане на списък с набори от данни по приоритетни
области, които да се публикуват в отворен формат.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № О-02-00-3 от 22.02.2016 г. от началника на политическия кабинет на
заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

министър на вътрешните работи, с което на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
(УПМСНА) е изпратен за съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за
приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в
отворен формат (проект на Решение), доклад от г-жа Румяна Бъчварова – заместник
министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър
на вътрешните работи и проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл. 32, ал. 3 от УПМСНА, вносителите съгласуват с органите по чл. 19,
ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни
органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност. Съгласно чл. 34, ал. 1 от
УПМСНА, съгласуването се извършва в 10-дневен срок от получаването на материалите в
съответната администрация.
След проучване на постъпилите материали, се установи следното:
Видно от изложената в доклада информация, проектът на Решение е изготвен в
изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република
България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно точка 7. „Електронно управление и
държавна администрация“, приоритет 7.4. „Достъп до електронен път на информацията, с
която разполагат публичните институции и прилагане на европейското законодателство за
повторно използване на публичната информация.“, цел 16 „Подобряване на обмена на
данни и публикуване на наличната публична информация в отворен формат“.
Във Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата
„Партньорство за открито управление“, Националната програма за реформи 2020 и
Националната програма за развитие: България 2020 също са заложени ангажименти,
свързани с публикуването на публичната информация в отворен формат. Мерки в тази
връзка са заложени и в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020
г., приета с решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г. и съответно в Пътната
карта за изпълнение на стратегията.
В Държавен вестник, бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 12.01.2016 г., е обнародван
Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗИД на
ЗДОИ). Съгласно измененията на ЗДОИ, се въвежда задължение за всяка организация от
обществения сектор ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен
формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е
свободен – чл. 15б, ал. 1 от закона.
Съгласно чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ информацията по чл. 15б от закона се публикува от
организациите от обществения сектор на портала за отворени данни. В тази връзка следва
да се има предвид, че съгласно § 34 от Преходните и изключителни разпоредби на ЗИД на
ЗДОИ, разпоредбата на чл. 15г, ал. 2 влиза в сила 9 месеца след обнародването на този
закон в ДВ, т.е. от 12.09.2016 г.
Порталът (www.opendata.government.bg) се създава и поддържа от администрацията
на Министерския съвет – чл. 15б, ал. 1 от ЗДОИ. Легалната дефиницията на понятието
„портал за отворени данни“ е дадена в т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, а
именно: единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която
осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в
oтворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът е изграден
по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или части
от нея.
Съгласно чл. 15б, ал. 3 от ЗДОИ, Министерският съвет ежегодно приема списък с
набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет. В тази връзка,
в доклада се посочва, че проектът на Решение съдържа предложения от администрацията
на Министерския съвет и от организациите от обществения сектор, изискани с писмо на
заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и
министър на вътрешните работи (изх. № 02.42-1 от 04.01.2016 г., което е постъпило в
КЕВР с вх. № О-02-01-1 от 05.01.2016 г.).
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Съгласно чл. 15б, ал. 2 от ЗДОИ, органите на изпълнителната власт включват в
ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за
администрацията цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на
информационните масиви и ресурси. В този смисъл информацията се приоритизира
ежегодно от самите организации и от Министерския съвет.
Съгласно чл. 1 от проекта на Решение, Министерският съвет приема Списък с
набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат,
съгласно приложението. Отговорните администрации публикуват съответните набори от
данни съгласно сроковете в приложението – чл. 2 от проекта на Решение.
Проектът на Решение предлага 313 набори от данни, които да бъдат публикувани в
отворен формат до края на 2016 г., като сроковете за публикуването са определени
съобразно състоянието на данните (формат, честота на обновяване на информацията,
метаданни и други).
В Раздел „Независими структури“, в позиции 301 и 302 от списъка по
Приложение към чл. 1, ал. 2 и ал. 2 се съдържа описание на данните, които КЕВР да
публикува в отворен формат в срок до 30.04.2016 г., а именно:
- Публичен регистър за издадените от КЕВР лицензии, съгласно Закона за
енергетиката (ЗЕ) и
- Публичен регистър за издадените от КЕВР разрешения, съгласно ЗЕ.
В тази връзка работната група счита, че не е налице пречка данни, достъпът до
които е свободен, съдържащи се в публичните регистри за издаваните лицензии и за
издаваните от Комисията разрешения по ЗЕ, да бъдат публикувани и на портала за
отворени данни с оглед разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗЕ и чл. 156, ал. 1, т. 1 и
т. 2 и чл. 157, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката.
От друга страна, следва да се има предвид, че задължението за публикуване на
портала за отворени данни е в сила от 12.09.2016 г., като към настоящия момент не е
приета наредбата по чл. 15г, ал. 3 от ЗДОИ относно реда и начина за публикуване на
информацията.
Изказвания по т.1:
Докладва Е. Маринова. Тя обясни, че проектът на решение е част от
правителствената програма за стабилно развитие на Р България за периода 2014-2018 г.
Маринова обърна внимание, че в Закона за достъп до обществена информация през м.
януари 2016 г. са влезли в сила изменения, които касаят въвеждане на задължение за всяка
организация от обществения сектор ежегодно да планира поетапното публикуване в
интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа,
достъпът до които е свободен. Тази информация се публикува от организациите от
обществения сектор на портала за отворени данни. Предвидено е Министерският съвет
ежегодно да приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен
формат в интернет. В тази връзка е направено допитване до съответните заинтересовани
органи и институции за данните, които според тях би трябвало да се публикуват на този
портал. КЕВР също е отговорила през м. януари и в този смисъл становището в момента е
обвързано с това, което е посочила тогава. Проектът на Решение на МС в Раздел
„Независими структури“, в позиции 301 и 302, е посочена информацията, която КЕВР ще
бъде длъжна да предоставя на администрацията на МС за публикуване в отворен формат публичен регистър за издадените от КЕВР лицензии, съгласно ЗЕ, и публичен регистър за
издадените от КЕВР разрешения, съгласно ЗЕ.
Работната група предлага материалите, свързани с проекта на разглежданото
решение, да бъдат съгласувани без бележка и в този смисъл да се изпрати съответното
писмо.
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И. Н. Иванов подложи на гласуване доклада на работната група.
Докладът е приет със седем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В.
Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков).
И. Н. Иванов прочете писмо до г-н Антон Герунов, началник на политическия
кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните работи и го подложи на гласуване.
Р. Осман отбеляза, че се изпраща писмо до началника на политическия кабинет, а
не до главния секретар, което не намира за много правилно. Осман счита, че писмата на
Комисията трябва да бъдат адресирани до вицепремиера или до главния секретар.
Е. Маринова каза, че е съгласна, че трябва да се провери до кой е по-правилно да се
изпрати писмото. В случая работната група се е ръководила от това, кой е изпратил
материалите за съгласуване, и са приели, че на него е възложена съгласувателната
процедура.
Р. Осман каза, че трябва да се провери кое е по-правилно, защото подобни писма
ще се получават и в бъдеще.
И. Н. Иванов подкрепи предложението писмото да бъде адресирано до министър Р.
Бъчварова, с копие до А. Герунов, за да е сигурна Комисията, че и той ще получи
информацията.
Е. Маринова обясни, че Р. Бъчварова ще внесе доклада в качеството си на
заместник-министър председател по коалиционната политика и държавната
администрация, а не в качеството си на министър на вътрешните работи.
И. Н. Иванов прие това обяснение и подчерта, че не А. Герунов, а Р. Бъчварова ще
докладва на правителствено заседание.
И. Н. Иванов подложи на гласуване писмо относно проект на решение на
Министерския съвет за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области,
които да се публикуват в отворен формат, адресирано до г-жа Р. Бъчварова в качеството й
на заместник-министър председател по коалиционната политика и държавната
администрация и министър на вътрешните работи.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 25, т. 9 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно проект на Решение на Министерския съвет за приемане
на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен
формат;
2. Приема проект на писмо до г-жа Р. Бъчварова, заместник-министър председател
по коалиционната политика и държавната администрация, с копие до г-н А. Герунов,
началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, за съгласуване
без бележки на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на списък с
набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.
Решението е взето със седем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В.
Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков).
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По т.2. Комисията разгледа доклад и проект на писмо относно проект на
протоколно Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад относно
подписването на Анекс № 3 към Меморандум между Министерството на
икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май 2006 г. и проект на
Анекс № 3.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № Е-03-21-1 от 23.02.2016 г. от главния секретар на Министерството на
икономиката, с което на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) са изпратени за
съгласуване материали във връзка с проект на протоколно Решение на Министерския
съвет за одобряване на Доклад относно подписването на Анекс № 3 към Меморандум
между Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май
2006 г. и проект на Анекс № 3.
Съгласно чл. 32, ал. 3 от УПМСНА, вносителите съгласуват с органите по чл. 19,
ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни
органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност. Съгласно чл. 34, ал. 1 от
УПМСНА, съгласуването се извършва в 10-дневен срок от получаването на материалите в
съответната администрация.
На горните основания Комисията за енергийно и водно регулиране следва да
изрази становище, в рамките на правомощията си по чл. 21 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
във връзка с регулиране на дейностите в енергетиката и само по въпросите свързани или
засягащи нейната дейност. В тази връзка следва да се има предвид:
Лицензиантът „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има задължения, произтичащи от
§ 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЕ за изкупуване на
енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната
разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на ЗЕ трябва да бъдат
собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, в
12-годишен срок от влизането в сила на ЗЕ. Посоченият законоустановен срок е изтекъл
на 12 декември 2015 г. По силата на § 4, ал. 5 от ПЗР на ЗЕ електроразпределителното
дружество е има възможност да изгради собствени съоръжения в замяна на
съществуващите, в който случай задължението за изкупуване на енергийните обекти
отпада. Лицензиантът има и задължения, които произтичат от Наредба № 6 от 24.02.2014
г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната
или към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6, обн. ДВ, бр. 31 от 2014 г.),
да придобие възмездно, на база взаимно признати разходи, изградените от клиентите и
производителите на електрическа енергия съоръжения за присъединяване (арг. от чл. 21,
ал. 7 и чл. 62, ал. 7 от Наредба № 6).
Посочените по-горе задължения касаят изградени и съществуващи елементи на
електроразпределителната мрежа, която е собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД.
От гледна точка на правилата за регулиране, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
може да изпълни горепосочените нормативноустановени задължения по отношения
собствената си мрежа и с привлечени средства, заемодател на които е и лице, различно от
търговска банка, в случай, че бъдат осигурени пазарни условия при предоставяне на
привлечения капитал. В тази връзка определянето на източниците на външно финансиране
е от компетентността на управителните органи на енергийното предприятие. В този
смисъл е и съдържанието на писмото на КЕВР до министъра на икономиката от месец
ноември 2015 г.
Извън гореизложеното и независимо, че договореностите, предмет на
Меморандума между Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С. от 4 май
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2006 г. и неговите изменения, са извън правомощията на КЕВР, считаме, че при
преценката на целесъобразността от сключване на Анекс № 3 следва да бъдат отчетени
обстоятелствата:
Проектът на Анекс № 3 към Меморандум между Министерството на икономиката и
енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май 2006 г. и измененията му, предвижда
съществени изменения в обхвата на понятието „енергийни проекти“. Същото е заменено с
„инвестиционни проекти“, като от съдържанието му отпадат енергийни проекти, целящи
повишаване на енергийната ефективност във всички етапи от енергийната верига и
енергийни проекти, допринасящи за подобряване на околната среда и ограничаване
въздействието на енергийната система върху нея. В понятието „инвестиционни проекти“
са включени енергийни инфраструктурни проекти, включително инвестиции в
разпределителната електрическа мрежа или нейните елементи, притежавани от трети лица
различни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и присъединени към
електроразпределителната мрежа на това дружество.
В тази връзка първоначално предвидените в Меморандума от 4 май 2006 г. нови
инвестиции в Р България се заместват с инвестиции, които електроразпределителното
дружество следва да извърши по силата на норми от българското законодателство, на
самостоятелно основание, независимо от сключения Меморандум.
Предвид гореизложеното, считаме, че Министерството на икономиката органът,
които следва да извърши анализ във връзка с подписването на Анекс № 3 за да се
установи дали са налице достатъчно ползи за българската икономика и по-конкретно за
малкия и среден бизнес чрез извършване на реални инвестиции в малките и средни
предприятия (буква (F) от преамбюла на проекта на Анекс № 3), съответно, че липсват
предпоставки за негативен ефект от изменението на Меморандума. В тази връзка при
преценка, че сключването на Анекс № 3 е целесъобразно, считаме, че чл. 2.3.2, последен
параграф следва да придобие редакцията:
„Средствата, предоставени за придобиване на енергийни обекти и съоръжения от
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се използват като външно финансиране за изпълнение
на признатите инвестиции за четвъртия регулаторен период в Решение № Ц-27 от
31.07.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.“.
Обръщаме внимание, че е налице несъответствие между клаузата на чл. 2.3.3, букви
(iii) и (iv) от проекта на Анекс № 3 и посоченото в доклада и проекта на съобщение за
масово осведомяване. В проекта на Анекс № 3 е посочено, че „…ЧЕЗ ще представи на
Министерството списък с обектите, подлежащи на изкупуване, утвърден от Управителния
съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД…..“, както и че „ЧЕЗ ще информира
Министерството писмено за постигнатата реализация на Новия инвестиционен проект,
която следва да настъпи съгласно конкретния график ….“. От друга страна в доклада и в
проекта на съобщение за масово осведомяване е посочено, че ЧЕЗ ще извършва регулярен
отчет на изкупените съоръжения по одобрения списък от КЕВР.
Изказвания по т.2:
Докладва Е. Маринова. Тя запозна членовете на Комисията с предмета на
подписания през 2006 г. Меморандум между Министерството на икономиката и
енергетиката и ЧЕЗ А.С., който предвижда инвестиране на 40 млн. евро за срок от 4 г. в
енергийни проекти, насочени към ВЕИ. За своя срок на действие (4 г.) този Меморандум
не е изпълнен, поради което през 2010 г. се подписва Анекс №1 към него, който
предвижда удължаване на срока с 3 г. – до 15.12.2013 г. Стеснен е кръгът на проектите, в
които могат да се инвестират тези средства. По силата на това изменение ЧЕЗ А.С. се е
съгласило да депозира в доверителна сметка тези средства, които са освобождавани за
инвестиране след разрешение от МИЕТ. В случай че ЧЕЗ А.С. не изпълни ангажиментите
си, държавата е можела да прехвърли сумата от доверителната сметка по сметка на
министерството. Поради някои трудности при изпълнението на част от проектите и
промени в законодателството в областта на ВЕИ, е станало ясно, че за ЧЕЗ А.С. няма да
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бъде изгодно да инвестира в проекти във ВЕИ сферата. По-голяма част от средствата в
доверителната сметка са били освободени, но не са били похарчени реално. Държавата е
отчела риска, че ако не бъде изменен отново Меморандумът, ЧЕЗ А.С. може да не
продължи да инвестира, а в същото време по-голямата част от освободените пари могат да
се върнат по съдебен ред в сметката на държавата, което анализите на МИЕТ са
показвали, че ще бъде трудно и невъзможно. Така се стига до подписването на Анекс №2
през 2014 г. Дава се възможност на останалата неизразходвана част, но вече освободена
сума, да бъде използвана за проекти за енергийна ефективност. Междувременно в
министерството пристига искане от ЧЕЗ А.С. оставащата сума да бъде инвестирана в друг
вид проекти, свързани с изкупуване на части от мрежата на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, които са собственост на трети лица, както и закупуване на части от
присъединителни съоръжения, изградени по реда на Наредба №6.
Министерството аргументира целесъобразността на подписването на Анекс №3 със
съкращаването на сроковете за инвестиции. Смята, че по този начин ще се подпомогне
малкия и средния бизнес. Анекс №3 променя дефиницията на понятието „енергийни
проекти“, което се превръща в понятието „инвестиционни проекти“. Разбират се проекти
на територията на Р България, свързани с едно или няколко ВЕИ.
Е. Маринова обясни, че становището на КЕВР е на основание чл. 34, ал. 1 във
връзка с чл. 32, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет. Това основание
предвижда другите държавни органи да се произнасят по въпросите, които са свързани и
засягат тяхната дейност. Лицензиантът „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има
задължения, произтичащи от § 4, ал. 1 от ПРЗ на ЗЕ, за изкупуване на енергийните обекти
и съоръжения, представляващи елементи от съответната разпределителна мрежа, които
към момента на влизането в сила на ЗЕ трябва да бъдат собственост на лицензираните
енергийни предприятия, но са собственост на трети лица. Посоченият законоустановен
срок е изтекъл на 12 декември 2015 г. Според §5 от същата разпоредба ЧЕЗ може и да не
изкупи тези съоръжения и да изгради собствени, ако прецени, че не му е целесъобразно.
От гледна точка на правилата за регулиране, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
може да изпълни горепосочените задължения и с привлечени средства.
Работната група предлага на Комисията да бъдат изложени и обстоятелства извън
нейната компетентност, които ако МИ прецени, да отчете в своята преценка за
целесъобразността на подписването на проект на Анекс №3 към Меморандума.
Изложените аргументи са по отношение на това, че предлаганият проект на Анекс №3
съществено изменя обхвата на понятието „енергийни проекти“. Същото е заменено с
„инвестиционни проекти“, като от съдържанието му отпадат енергийни проекти, целящи
повишаване на енергийната ефективност във всички етапи от енергийната верига и
енергийни проекти, допринасящи за подобряване на околната среда и ограничаване
въздействието на енергийната система върху нея. В тази връзка първоначално
предвидените в Меморандума от 04.05.2006 г. нови инвестиции в Р България се заместват
с инвестиции, които електроразпределителното дружество следва да извърши по силата на
норми от българското законодателство, на самостоятелно основание, независимо от
сключения Меморандум. В случай че в резултат на анализа във връзка с подписването на
Анекс №3 се установят достатъчно ползи за българската икономика и по-конкретно за
малкия и среден бизнес чрез извършване на реални инвестиции в малките и средни
предприятия и липса на предпоставки за негативен ефект от изменението на
Меморандума, следва чл. 2.3.2 да придобие редакцията: „Средствата, предоставени за
придобиване на енергийни обекти и съоръжения от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се
използват като външно финансиране за изпълнение на признатите инвестиции за
четвъртия регулаторен период в Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. на КЕВР.“
Работната група обръща внимание, че е налице несъответствие между клауза от
проекта на Анекс №3 и посоченото в доклада и проекта на съобщение за масово
осведомяване по отношение на органа, който одобрява списъка с обектите, подлежащи на
изкупуване. По смисъла на Анекс №3 органът, който одобрява списъка с обектите,
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подлежащи на изкупуване, не следва да бъде КЕВР.
И. Н. Иванов потвърди, че в прессъобщението има неточност по отношение на
органа, който одобрява списъка с обектите, подлежащи на изкупуване. КЕВР не одобрява
списъци. Второто, което е свързано с инвестициите, е, че това е външно финансиране за
изпълнение на признатите инвестиции. То е част от признатите инвестиции в ценовото
решение от 31.07.2015 г.
И. Н. Иванов подложи на гласуване доклада на работната група и проекта на
писмо. Иванов предложи писмото да бъде адресирано до министър Б. Лукарски с копие до
В. Туджаров, главен секретар на Министерството на икономиката.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно проект на протоколно Решение на Министерския съвет
за одобряване на Доклад относно подписването на Анекс № 3 към Меморандум между
Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май 2006 г. и
проект на Анекс № 3;
2. Приема проект на писмо до г-н Б. Лукарски, министър на икономиката, с копие
до главния секретар на Министерството на икономиката.
Решението е взето със седем гласа „за” (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В.
Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Приема доклад относно проект на Решение на Министерския съвет за приемане
на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен
формат;
2. Приема проект на писмо до г-жа Р. Бъчварова, заместник-министър председател
по коалиционната политика и държавната администрация, с копие до г-н А. Герунов,
началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, за съгласуване
без бележки на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на списък с
набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад относно проект на протоколно Решение на Министерския съвет
за одобряване на Доклад относно подписването на Анекс № 3 към Меморандум между
Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май 2006 г. и
проект на Анекс № 3;
2. Приема проект на писмо до г-н Б. Лукарски, министър на икономиката, с копие
до главния секретар на Министерството на икономиката.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-87/02.03.2016 г. и проект на писмо относно проект на
Решение на Министерския съвет за приемане на списък с набори от данни по приоритетни
области, които да се публикуват в отворен формат.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-60/02.03.2016 г. и проект на писмо относно проект на
протоколно Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад относно
подписването на Анекс № 3 към Меморандум между Министерството на икономиката и
енергетиката и ЧЕЗ А.С., подписан на 4 май 2006 г. и проект на Анекс № 3.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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