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И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л 
 

№ 30 

 
София, 12.02.2021 година 

 
Днес, 12.02.2021 г. от 10:03 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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. Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 09.02.2021 г. и проект на решение относно: 

изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков 

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

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-192 от 09.02.2021 г. и проект на 

решение относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия 

период. 
 

Със Заповед № З-Е-18 от 04.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е сформирана работна група, която да да 

анализира изменението на цените на електрическата енергия във връзка с писмо с вх. № Е-

13-01-4 от 28.01.2021 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) и 

Решение № Ц-42 от 17.12.2020 г. на КЕВР, Решение № Ц-43 от 17.12.2020 г. на КЕВР, 

Решение № Ц-44 от 17.12.2020 г. на КЕВР, Решение № Ц-45 от 17.12.2020 г. на КЕВР, 

Решение № Ц-46 от 17.12.2020 г. на КЕВР, Решение № Ц-47 от 17.12.2020 г. на КЕВР и § 

1, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, ЗИД на ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 9 от 2021 г., като отрази влиянието им върху ценообразуващи елементи на цените 

на електрическата енергия на дружествата от сектор „Електроенергетика“, утвърдени с 

Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР. В тази връзка се установи следното: 

mailto:dker@dker.bg


 2 

С писмо с вх № Е-13-01-4 от 28.01.2021 г. НЕК ЕАД е уведомила КЕВР, че са 

повишени разходите на дружеството за закупуване на електрическа енергия от ТЕЦ „Ей И 

Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, тъй като цените на квотите 

парникови газове са по-високи спрямо заложените в Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. В 

посоченото решение, при формиране на разходите на НЕК ЕАД за изкупуване на 

електрическа енергия от тези две централи, разходите за закупувне на квоти парникови 

газове са остойностени по цена от 22,00 €/тон. Към настоящия момент отчетните данни 

сочат, че средната цена на CO2 квотите за второто полугодие на 2020 г. е в размер на 

около 29,00 €/тон, а към настоящия момент надхвърля 31,00 €/тон – стойност, която 

значително надвишава утвърдената им от КЕВР в цените. В тази връзка е необходимо да 

се отбележи, че при производителите на електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използващи за основно 

гориво природен газ, разликата в значителна степен се компенсира от по-ниските разходи 

за закупуване на природен газ, в сравнение с прогнозираните от Комисията, и при тези 

централи към настоящия момент не се налага корекция на утвърдените им 

преференциални цени, съответно премии. За разлика от тях, обаче, при кондензационните 

централи повишените разходи за квоти парникови емисии не се компенсират от намалени 

разходи по други ценообразуващи елементи.  

 Също така, след постановяване на Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. с влезли в сила 

решения на съда е отменено Решение № Ц-10 от 01.07.2018 г., в частта по т. 4, 6, 11, 12, 13 

и 14. В тази връзка и в изпълнение на указанията на съда КЕВР е приела Решение № Ц-42 

от 17.12.2020 г., Решение № Ц-43 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-44 от 17.12.2020 г., 

Решение № Ц-45 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-46 от 17.12.2020 г. и Решение № Ц-47 от 

17.12.2020 г., с които по указания на съда са определени по-високи преференциални цени 

и премии на производителите. Това, от своя страна, води до непредвиден за Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. 

финансов ресурс за компенсация на  разходите във връзка с посочените решения на КЕВР 

за периода от 01.07.2018 г. до  30.06.2019 г. 

Горните факти и обстоятелства, настъпили след приемане на Решение № Ц-29 от 

01.07.2020 г. на КЕВР водят до отклонение между признатите от КЕВР прогнозни разходи 

на НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, съответно на ФСЕС и тези, които 

същите действително извършват. Това, от своя страна, обосновава необходимост от 

изменение на цените на електрическата енергия. Съгласно чл. 31б, ал. 1, т. 3 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на 

електрическата енергия, цените за достъп и/или пренос през електропреносната и/или 

електроразпределителните мрежи и цената и/или компонентата от цената по чл. 30, ал. 1, 

т. 17 от ЗЕ по време на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно 

тримесечие, като изменя признатия размер на ценообразуващи елементи на цените при 

спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните 

предприятия и клиентите. В този случай, КЕВР може да приеме съкратени процедури и 

срокове - чл. 31б, ал. 3 от ЗЕ. 

В допълнение, със ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., за гарантиране сигурността 

на електроенергийната система задължението на оператора на електропреносната мрежа 

да сключва сделките за закупуване на студен резерв се заменя със задължение да сключва 

сделки за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги. В тази връзка, според чл. 

21, ал. 1, т. 8а от ЗЕ КЕВР определя за всеки ценови период пределна стойност на 

разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за 

допълнителни услуги по реда на чл. 105, ал. 2 от ЗЕ, а именно: закупуване на 

разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности въз основа 

на тръжна процедура. Поради това, следва да се промени структурата на разходите на 

оператора на електропреносната мрежа. 

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР е определила за ценовия период 

01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. пределна стойност на разходите на оператора на 
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електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв в размер на 56 

940 хил. лв., като е включила тези разходи в утвърдените на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) цена за достъп до електропреносната мрежа, заплащана от 

производители на електрическа енергия, с изключение на производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и 

вятърна енергия, в размер на 2,26 лв./MWh, без ДДС, и цена за достъп до 

електропреносната мрежа, заплащана от производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от 

производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към 

електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество 

електрическа енергия, в размер на 5,28 лв./MWh, без ДДС. 

Размерът на оперативните резерви, които ЕСО ЕАД следва да поддържа към 

момента и за които да заплаща разполагаемост, са следните:  

 Резерв за първично регулиране на честотата (FCR) – 45 MW. Размерът на 

резерва за първично регулиране, който трябва да бъде поддържан, е определен съгласно 

Споразумението за синхронна работа (SAFA) в подгрупа „Системна честота“ на 

регионална група „Континентална Европа“ в рамките на SOC. Резервът е достатъчен за 

осигуряване на необходимия обем първично регулиране в контролен блок България при 

поява на смущение в синхронна зона континентална Европа; 

 Резерв за вторично регулиране на честотата и обменните мощности (аFRR) – 155 

MW. Минималният размер на  резерва за вторично регулиране се определя съгласно чл. 

98, ал. 4 от Правилата за управление на електроенергийната система и насоките - SOGL, 

приети въз основа на Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 година за 

установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия 

(Регламент 2017/1485). На база емпиричната формула за определяне на резерва, съгласно 

политиките на ENTSO-Е, стойността е 155 MW*h. Анализът на резултатите за качество на 

вторичното регулиране на честотата и обменните мощности показват, че с този резерв са 

изпълнявани изискванията на SOGL;  

 Ръчно вторично регулиране (mFRR) – 100 MW от водноелектрически централи 

(ВЕЦ) за покриване на влиянието на производството на електрическа енергия от 

възобновяеми източници (ВЕИ). Съгласно чл. 157, пар. 2, б. „г“ и „д“ от Регламент 

2017/1485, размерът на този резерв трябва да е не по-малък от размера на най-голямата 

„еталонна“ авария (единична генерираща мощност, потребител или междусистемен 

електропровод в електроенергийната система). За случая на България това е генерираща 

мощност в АЕЦ „Козлодуй“ в размер на 1000 MW нето. Съгласно Решение № Ц-29 от 

01.07.2020 г. на КЕВР ЕСО ЕАД има предвидени средства за заплащане на разполагаемост 

за студен резерв в размер 650 MW*h средногодишно, които следва да се трансформират в 

допълнително количество резерв за ръчно вторично регулиране. 

Разходи за разполагаемост за резерви, формиращи цената за достъп до 

електропреносната мрежа за производители и цената за достъп до 

електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и 

вятърна енергия 

№ Позиция Мярка 
Коригирани 

стойности 

1 2 3 4 

1 
Разходи за разполагаемост за резерви за първично регулиране на 

честотата 
хил. лв. 3 942 

2 Разходи за автоматично вторично регулиране хил. лв. 13 578 

3 
Разходи за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните 

мощности 
хил. лв. 56 940 

4 

Разходи за осигуряване на допълнителен резерв за ръчно вторично 

регулиране на честотата и обменните мощности (включени само в цената 

за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се 

генерация – от слънчева и вятърна енергия) 

хил. лв. 8 760 
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5 ОБЩО хил. лв. 83 220 

 

 С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР е определила пределни стойности на 

разходите за разполагаемост и студен резерв, включени в цената за достъп до 

електропреносната мрежа за производители и цената за достъп до електропреносната 

мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с 

динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия на ЕСО ЕАД, както 

следва: 

Разходи за разполагаемост за студен резерв и услуги, формиращи цената за достъп 

до електропреносната мрежа за производители и цената за достъп до 

електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и 

вятърна енергия 

№ Позиция Мярка Стойност 

1 2 3 4 

1 Разходи за студен резерв хил. лв. 56 940 

2 Разходи за резерв за услуги хил. лв. 17 520 

3 

Разходи за осигуряване на допълнителен резерв (включени само в 

цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на 

електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично 

променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия) 

хил. лв. 8 760 

4 ОБЩО хил. лв. 83 220 

 

Във връзка с горното и поради запазване на общите разходи за резерви за услуги, 

не е налице необходимост от изменение на утвърдените на ЕСО ЕАД с Решение № Ц-29 

от 01.07.2020 г., в частта по т. II.5.2., цена за достъп до електропреносната мрежа за 

производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми 

източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, 

присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, в размер на 

2,26 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 82 

483 хил. лв. и количества електрическа енергия 36 520 559 MWh и в частта по т. II.5.3., 

цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от 

производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към 

електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество 

електрическа енергия, в размер на 5,28 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: 

необходими годишни приходи 15 411 хил. лв. и количества произведена електрическа 

енергия от слънчева и вятърна енергия в размер на 2 919 535 MWh.  

Горното, обаче, с оглед осигуряване участието на преносния оператор в търгове за 

закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги и обезпечаване разплащането с 

доставчиците на тези услуги, води до изменение на структурата на ценообразуващите 

елементи, формиращи цените за достъп на производителите, а именно: разходи за  

разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, разходи за  автоматично 

вторично регулиране и разходи за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните 

мощности. 

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР е утвърдила за ценовия период 01.07.2020 

г. – 30.06.2021 г. цена за задължения към обществото в размер на 21,47 лв./MWh, без ДДС, 

приходите от която цена се събират от ФСЕС. Цената за задължения към обществото е 

формирана въз основа на: 

 разходи на ФСЕС за изплащане на премии по чл. 162а от ЗЕ, § 68, ал. 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за енергетиката, обн. ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91 от 2018 г., и § 34, 

ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 41 от 

21.05.2019 г.; 
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 разходи за компенсиране разходите на обществения доставчик, отразяващи 

разликата между пазарната цена на електрическата енергия и цените, по които 

общественият доставчик ще изкупува електрическа енергия по чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ през 

новия ценови период; 

 разходи за компенсиране на разходи за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. на 

обществения доставчик; 

 разходи за компенсиране на ФСЕС във връзка с Наредба № Е-РД-04-06 от 

28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми 

източници; 

 разходи на обществения доставчик за дължимата вноска по чл. 36е, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ от производителите със споразумения за изкупуване на енергия (СИЕ). 

Описаните по-горе факти и обстоятелства, свързани с увеличените цени на 

емисиите парникови газове водят до изменение на разходите на ФСЕС, спрямо 

утвърдените с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. При прилагане на отчетената цена на CO2 

квотите на Европейската електроенергийна борса (EEX) за второто шестмесечие на 2020 

г. в размер на 28,93 €/тон и прогноза за цените на емисиите през първото полугодие на 

2021 г. от 31,00 €/тон, разходите на ФСЕС за компенсиране на обществения доставчик ще 

се увеличат със 149 730 хил. лв. 

хил. лв. 

 Допълнителни 

разходи на ФСЕС 

за компенсиране на 

НЕК ЕАД във 

връзка с 

увеличените цени 

на емисиите 

парникови газове 

Допълнителни 

разходи на ФСЕС за 

компенсиране на 

НЕК ЕАД за 

дължима вноска по 

чл. 36е от ЗЕ от 

производителите със 

сключени СИЕ 

       ОБЩО 

ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“  57 582 2 879 60 461 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 85 018 4 251 89 269 

ОБЩО 142 600 7 130 149 730 

 

Допълнителните разходи на ФСЕС за компенсиране на НЕК ЕАД за дължима 

вноска по чл. 36е от ЗЕ от производителите със сключени СИЕ са и приход на ФСЕС. 

След анализ на приходите на ФСЕС по чл. 36д, ал. 1, т. 2 от ЗЕ за настоящия 

ценови период се установява, че в резултат на динамиката на цените, съответно на 

приходите от продажба на квоти емисии, във фонда ще се натрупа излишък от средства, в 

размер на около 159 млн. лв., които са достатчни, за да не се формира дефицит във ФСЕС 

в резултат на по-високите разходи за компенсиране на електрическата енергия, 

произведена от производителите със сключени СИЕ, при запазване на цената за 

задължения към обществото в размера, утвърден с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. 

Във връзка с гореизложеното допълнителните приходи и допълнителните разходи, 

които ФСЕС следва да покрива, са представени в следващата таблица: 

 
Разпределение на допълнителните приходи и допълнителните разходи 

 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

  
 

хил. лв. 

I Приходи  166 966 

1 Допълнителни приходи по чл. 36е от ЗЕ от производителите със сключени СИЕ 7 130 

2 

Допълнителни приходи по чл. 36е от ЗЕ, свързани с постановени от КЕВР решения за 

утвърждаване на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано 

производство за изминали регулаторни периоди, в изпълнение на влезли в сила съдебни 

решения 

836 

3 Допълнителни приходи по чл. 36д, ал. 1, т. 2 от ЗЕ 159 000 

II Разходи 166 448 

1 

Допълнителни разходи на ФСЕС за компенсиране на обществения доставчик за 

производителите със сключени СИЕ, във връзка с увеличените цени на емисиите 

парникови газове 

149 730 



 6 

Разпределение на допълнителните приходи и допълнителните разходи 

 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

2 

Допълнителни разходи, свързани с постановени от КЕВР решения за утвърждаване на 

преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство за изминали 

регулаторни периоди, в изпълнение на влезли в сила съдебни решения (Решение № Ц-42 от 

17.12.2020 г., Решение № Ц-43 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-44 от 17.12.2020 г., Решение 

№ Ц-45 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-46 от 17.12.2020 г. и Решение № Ц-47 от 17.12.2020 

г.) 

16 718 

 

С оглед горните аргументи, не следва да се изменят утвърдените с Решение № Ц-29 

от 01.07.2020 г. цена за задължения към обществото и цените за достъп до 

електропреносната мрежа на производителите. Допълнителните разходи на обществения 

доставчик за производителите по чл. 93а, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, както и за разходите за 

предоставяне на премии във връзка с Решение № Ц-42 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-43 

от 17.12.2020 г., Решение № Ц-44 от 17.12.2020 г., Решение № Ц-45 от 17.12.2020 г., 

Решение № Ц-46 от 17.12.2020 г. и Решение № Ц-47 от 17.12.2020 г., следва да се покрият 

от Фонда чрез натрупания от него излишък от средства. 

 

 Изказвания по т.1.: 

П. Младеновски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. С 

Ваша заповед, г-н Председател, е сформирана работна група, която да анализира 

изменението на цените на електрическата енергия вследствие на едно писмо, получено на 

28.01.2021 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД, взетите решения от КЕВР в 

края на миналата година във връзка с влезли в сила съдебни решения, както и вследствие 

на § 1, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в 

бр. 9 на ДВ от тази година. В тази връзка се установи следното: 

С писмо на НЕК ЕАД се уведомява КЕВР, че са повишени разходите на 

дружеството във връзка със задължителното изкупуване на електрическата енергия от 

двете американски централи ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“, тъй като цените на квотите парникови газове са по-високи спрямо 

заложените в Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. В посоченото решение цените на квотите 

за двете американски централи са остойностени по цена от 22,00 €/тон, докато отчетната 

информация за второто полугодие на 2020 г. показва, че средната цена е била около 29 

€/тон, като очакванията за първото полугодие на 2021 г. са тази цена да надхвърля 31,00 

€/тон. Това е съгласно информацията, която е получена от НЕК ЕАД. Малко по-надолу в 

изложението по доклада ще Ви дам и допълнителни аргументи относно актуалните цени и 

как са остойностени разходите на двете американски централи в решението. 

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че при производителите на 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство този проблем към 

онзи момент на изготвяне на доклада (този доклад е изготвен някъде около 02 февруари, 

т.е. началото на месеца, не говорим за настоящия момент, тъй като ситуацията е 

изключително динамична), използващи основно гориво природен газ, разликата в някаква 

степен се компенсира в по-високата прогнозна цена и съответно по-ниската цена, по-която 

купуват централите газ, докато за кондензационните централи тази хипотеза не е валидна. 

При кондензационните централи повишените разходи за квоти парникови газове не се 

компенсират от намалени разходи по други ценообразуващи елементи. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР утвърждава цена за задължения към 

обществото в размер на 21,47 лв./MWh, без ДДС. Както казах малко по-рано, фактите и 

обстоятелствата, които са представени в писмото на НЕК ЕАД, свързани с увеличените 

цени на емисии парникови газове, водят до изменение на разходите на обществения 

доставчик, съответно на ФСЕС, спрямо утвърдените с цитираното решение.  

Тук искам да отворя една скоба, че докладът, който е изготвен от дирекция 

Електроенергетика“ и дирекция „Правна“, е завършен от дирекция Електроенергетика“ 

към 02 февруари 2021 г., т.е. тази година. В резултат на различните административни 
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процедури, които включват разглеждане на доклада от юристите, впоследствие двата дни 

съгласно Устройствения правилник, които следват, към днешна дата цитираните в 

доклада цени за първото полугодие на 2021 г., на въглеродните емисии в размер на 31,00 

€/тон са неактуални. Изключително динамично се разви пазарът на квоти въглеродни 

емисии в първите дни на февруари, тъй като през януари нямаше търгове. Първият търг, 

който беше проведен през февруари на датите 01 и 02 февруари, първите търгове за квоти 

емисии, те се доближаваха значително до тези 31,00 €/тон, което ние сме описали, а имено 

надвишиха и постигнатата цена беше около 32,60 €/тон на единия и 33,00 €/тон на 

следващия търг. Така че това по-скоро го отдавах, аз лично, на това, че не е имало дълго 

време търгове и просто се получава малко по-висока цена от очакваната – от между 30,00 

€/тон и 31-32,00 €/тон цена. В същото време, на следващите търгове, проведени на 04, 05, 

08, 09 и 10 и вчерашния търг на 11 февруари, се постигнаха значително по-високи цени, 

като в последния търг, проведен вчера на 11 февруари, цената достигна на първичния 

пазар 39,62 € за квота. 

 

И. Н. Иванов: За тон емисии. 

 

П. Младеновски: Да, това е квотата. В същото време, на вторичния пазар на 

лондонската борса цената прехвърли 40,00 €, което беше психологическата граница, като 

до 14 часа цената беше 40,12 €/тон въглеродни емисии. Повечето анализатори очакваха, че 

цените ще се вдигнат през 2021 г., но в порядъка на 20% спрямо постигнатите през 

декември – 30,00 €/тон, 31,00 €/тон, но никой не очакваше толкова скоро да бъде 

преодоляна тази граница от 40 €/тон. Според някои от анализаторите пазарът не отговаря 

на това ниво към настоящия момент, но пък прогнозите за растеж на този пазар 

предизвикват множество спекулативни покупки от началото на годината и дори се 

заговори, че следващата граница, която ще бъде прехвърлена за края на следващата 

година и началото на тази година, е от 100 €/тон. Аз съм преизчислил разходите за ТЕЦ 

„Ей И Ес Марица Изток 1“, ТЕЦ Марица Изток 3, съответно и допълнителните приходи на 

Фонда, с новата цена, като съм заложил около 39 €/тон за първите две месеца на 2021 г.  

  

И. Н. Иванов: Това не е част от доклада, нали? 

 

П. Младеновски: Не е част от доклада. Това е допълнителна информация, която е 

възникнала между изготвянето на доклада и разглеждането му от Комисията, като имам 

готовност да сложа и новите данни в доклада, ако Комисията прецени. Другият вариант е 

да го оставим в този вариант и да бъде променено с решението, но смятам, че все пак след 

като се подлага на обществено обсъждане, следва да съдържа актуална информация към 

настоящия момент. И при преизчислените стойности промяна в цените няма да има. 

Просто се променят числата, които са посочени в съответните таблици, които са в 

доклада, който Ви е изпратен за запознаване преди заседанието. При преизчислените 

стойности допълнителните разходи, които ще възникнат за двете американски централи, 

са в размер на 247 027 хил. лв., сравнени със 149 730 хил. лв., посочени в доклада. Но за 

сметка на това пък допълнителните приходи във Фонда се увеличават от 159 млн. лв. на 

251 500 хил. лв., които отново напълно покриват допълнителните разходите, които 

Фондът би следвало да извърши, така че да не се стигне до промяна в цената за 

задължения към обществото, а просто се променя структурата на разходите на Фонда и 

той ще има възможност по този начин да покрие и допълнителните разходи, възникнали с 

увеличените цени на квоти емисии.  

 

……………………………………………………………………………………… 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31б, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 10 и 17 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 

от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, Комисията  
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно изменение на цените на електрическата енергия по време 

на ценовия период; 

2. Открива  производство за изменение на цените, утвърдени с Решение № Ц-29 от 

01.07.2020 г., в частта по т. II.1., т. II.5.2. и т. II.5.3., което да се осъществява по съкратени 

процедура и срокове, както следва: 

2.1. Дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 и 

дата за провеждане на обществено обсъждане на проект на решение за цени на 

електрическата енергия – 17.02.2021 г.; 

2.2. Срок за предоставяне на становища по доклада и по проекта на решение – 

19.02.2021 г., 15:00 ч.; 

2.3. Дата за провеждане на закрито заседание на КЕВР за приемане на решение за 

цени на електрическата енергия – 24.02.2021 г. 

3. Приема проект на решение относно изменение на цените на електрическата 

енергия по време на ценовия период; 

4. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.02.2021 г. от 

10:00 ч., на което да бъдат поканени представители на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, което да се проведе 

по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., по т. 8 на Комисията за енергийно 

и водно регулиране; 

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение за разглеждане на 

доклада по т.1 на 17.02.2021 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени заинтересовани 

лица – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко 

свързани с изготвения проект, и организации на потребители, което да се проведе по реда 

на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., по т. 8 на Комисията за енергийно и 

водно регулиране; 

6. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 4 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

7. Проектът на решение, датата и часът на общественото обсъждане по т. 5 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията.  

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

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

 

 

Росица Тоткова 

Главен секретар на КЕВР 
 

 

Изготвил: 

 

 (А.Фикова – главен експерт) 


