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П Р О Т О К О Л 

 

София, 17.09.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

 

Днес, 17.09.2020 г. от 10:25 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в пълен 

състав, ръководена от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилов и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 191/10.09.2020 г., т. 8, за участие в общественото обсъждане на План за 

развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, са поканени за дистанционно участие 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни 

органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на 

потребители. 

 

Докладът е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, Деница Лефтерова, 

Радостина Методиева. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 16.09.2020г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 

16:00 часа на 16.09.2020 г. 
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С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-35/10.09.2020 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Национална 

електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД,  

„Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори,  Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България,  Асоциация на индустриалния 

капитал в България,  Българска търговско-промишлена палата и Българска 

стопанска камара. 

 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

 г-н Димитър Зарчев - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД; 

 г-н Бойко Човиков - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД; 

 г-н Венцислав Захов- представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД; 

 г-н Стефан Сулаков- представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД; 

 г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД; 

 г-н Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД; 

 г-н Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД. 

 

Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД, 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори,  Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България,  Асоциация на индустриалния 

капитал в България,  Българска търговско-промишлена палата и Българска 

стопанска камара не са заявили дистанционно участие в обществено обсъждане.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 За участие в общественото обсъждане, което ще се проведе при условията на 

решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, т.е. неприсъствено от 

разстояние, са се отзовали: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, позицията на ЧЕЗ ще бъде 

представена от г-н Огнян Нечев, който е ръководител на отдел „Регулация“ и г-н Йордан 

Стоянов – ръководител направление. „Електроразпределение Север“ АД, чиято позиция 

ще бъде представена от г-н Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

дружеството. Разбира се, по Skype трябва да бъдат включени и впоследствие ще вземат и 

думата, представителите на заявителя, а именно „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД. За участие са определени четирима представители на Централното диспечерско 

управление в ЕСО, а това са именно: г-н Димитър Зарчев, г-н Бойко Човиков,  г-н 

Венцислав Захов и г-н Стефан Сулаков. Останалите поканени, в това число Министерство 

на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ 

ЕАД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори,  Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България,  Асоциация на индустриалния капитал в България,  Българска 

търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара не се отзоваха на поканата за 

участие в общественото обсъждане. По реда на представяне на участниците, започвам да 

давам думата.  

Моля Ви, свържете ни с г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулация“ и г-н 

Йордан Стоянов, също ръководител на направление. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулация“ 

и г-н Йордан Стоянов - ръководител на направление , за видео разговор чрез програмата 
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за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, г-н Нечев…  

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел 

„Регулация“ и г-н Йордан Стоянов - ръководител на направление , за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Очевидно г-н Нечев не е на линия. В такъв случай, преминаваме към втория 

участник, а ако впоследствие г-н Нечев се свърже, ще му дадем думата. Вторият участник 

в общественото обсъждане е г-н Атанас Колев, който е председател на Управителния 

съвет на „Електроразпределение Север“ АД. Моля, свържете ни с г-н Колев. 

 

 Служител от КЕВР потърси г-н Атанас Колев - председател на Управителния 

съвет на „Електроразпределение Север“ АД, за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Колев. 

 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Очакваме да чуем становището  на „Електроразпределение Север“ АД по 

пердставения за одобряване План за развитие на електропреносната мрежа на България за 

периода 2020-2029 г. План, който ни е представен от „ЕСО” ЕАД. Моля Ви, г-н Колев 

имате думата. 
 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

„Електроразпределение Север“ се запознахме с предоставения план, 

десетгодишният план, както и с доклада. И го приемаме без забележки. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Приемате без забележки? Така ли? 
 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Без забележки. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви.  

 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

И аз благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай, независимо от Вашето заявление, че нямате забележки, все пак 

искам да съобщя, че всеки заявил участие, както и такива, които не участват в 

общественото обсъждане имат право в рамките на 14 дни да представят, писмено в 
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Комисията своето становище, които ще бъдат отразени в мотивите при окончателното 

приемане на решение на Комисията относно одобряването на  План за развитие на 

електропреносната мрежа на България. Благодаря Ви за участието, г-н Колев. 
 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

И аз благодаря. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, понеже няма други участници, моля Ви още веднъж направете опит дали 

може да се свържете с г-н Огнян Нечев, след което…  

 

Говори се без микрофон 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. В такъв случай, моля да се осъществи връзка с представителите на ЕСО 

ЕАД. 
 

Служител от КЕВР потърси представителите на ЕСО ЕАД, за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype. 
 

Стефан Сулаков - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД 

Здравейте. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте. Това е г-н Нечев, така ли да разбирам? С Вас ли говорим, г-н Нечев? 
 

Стефан Сулаков - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД 

Не, не. Аз съм от ЕСО - Стефан Сулаков и колегите са тук. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля, изчакайте за секунда на линия. 
 

Огнян Нечев – ръководител на отдел „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД: 

Г-н Иванов, чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, да. 
 

Огнян Нечев – ръководител на отдел „Регулация“ в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД: 

Извинявайте за връзката. Сега имаме картина и говор, надявам се и звук. Благодаря 

за възможността да изразим позицията на ЧЕЗ по отношение на десетгодишния план на 

ЕСО. На нас ни се искаше да бъдат малко повече инвестициите и желаем успех на 

колегите от ЕСО при изпълнението на инвестиционната програма, но очевидно това е 

регулаторната рамка, нейните възможности. За по-голяма конкретика ще дам думата на 

колегата Йордан Стоянов от дирекция „Развитие на мрежата“, който конкретно ще Ви 

запознае с конкретни обекти, които желаем да имат приоритет в десетгодишния план. От 

мен, благодаря Ви. Ще внесем становището на ЧЕЗ в законоустановения срок. Благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря, г-н Нечев за участието, макар че имаше определени проблеми, 

но в крайна сметка то се осъществи. И сега чакаме становището на г-н Стоянов. 

 

Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 
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Разпределение България“ АД: 

Здравейте, колеги. Йордан Стоянов съм от ЧЕЗ Разпределение. Ще бъда съвсем 

кратък, тъй като след това ще изложим писмено нашите допълнения. Само три неща ще 

маркирам, които са по-основни тук (край София). Разгледахме подробно плана на ЕСО. 

Наистина много добре е разработен и така перспективата е добра, а не видяхме 

индустриална зона Божурище. Знаете, че там се развива доста интензивно, значителни 

фирми, големи фирми с големи мощности. Първи етап са присъединени, колкото 

можахме, по средно напрежение чрез съществуващите подстанции, но не видяхме в Плана 

предвиждане за нова подстанция в района на гр. Божурище. Молбата ни е да знаем каква е 

визията на ЕСО в тази насока, тъй като непрекъснато ние почти всяка седмица имаме 

комуникация със зоната и знаем от тях, че доста фирми имат … Не знам дали ме чувате, 

връзката тук е… 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Много добра е връзката. Продължете. 

 

Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Да, добре. Значи, едната зона е Божурище. Знаем, че там се предвижда подстанция, 

молбата ми е да бъде включена по някакъв начин, перспективно да знаем кога ще се 

случи. Другата зона, която ни е проблемна, е район Кремиковци с прилежащите зони – 

Яна и другите да не ги изброявам. Ние имаме вече договори с ЕСО за втора връзка на 

подстанция Яна и съответно реконструкция на подстанция Столник, а това не видяхме 

отразено, също. Тъй като ние пак трябва да знаем в кои години ще се случи, тъй като там 

общо взето сме блокирали доста мощности, не можем да ги раздадем, не можем да 

осигурим капацитет. И третото пак е покрай Кремиковци. Западната част на Кремиковци 

също взе да се развива. Видяхме, че се предвижда двойният елпровод между 

металургична и Курило. В този район предвиждаме да има подстанция, която да захрани 

западната част на Кремиковци. В момента храним през вътрешнозаводски съоръжения - 

подстанции, ел…, които са крайно амортизирани. Собственост са на трети лица и имаме 

доста проблеми. В този десетгодишен период там трябва да се случи една подстанция. И 

другата зона, за която още не сме влезли в кореспонденция, това е източната тангента. 

Знаете, че там околовръстното напредва, съответно инвеститори заявиха при нас 

мощности и долу-горе около Лозен трябва да се случи още една подстанция, но това 

допълнително ще го уточняваме като място. Имаме предварителни намерения, но не сме 

ги коментирали с ЕСО. Само ще го маркираме като проблем, който трябва да решаваме в 

най-близко време. Това е за сега, няма да влизам в други подробности. Благодаря. Ако 

има въпроси към нас? 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви, г-н Стоянов. Фактически, Вие ще представите писмено 

становище, в което ще се спрете подробно и на изброените от Вас обекти Божурище, 

Кремиковци, западната част на Кремиковци и Източната тангента. 
 

Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Не чухме накрая… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ще се спрете подробно на предложенията, които имате към ЕСО относно 

десетгодишният План за развитие на електропреносната мрежа.  

 

Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Да, да. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Във Вашето писмено становище, което, както каза г-н Нечев, Вие знаете 

законоустановеният срок е две седмици. 
 

Йордан Стоянов – ръководител направление в дирекция СПРМ на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Да, да. Ще успеем, да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието, но Ви моля останете на линия, за да чуете отговорите, 

които биха могли да Ви дадат, зависи, разбира се, от тях, представителите на ЕСО ЕАД. 

Те всъщност са представители на Централното диспечерско управление, господата 

Зарчев, Човиков, Захов и Сулаков. Моля да се осъществи връзка с тях. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на ЕСО ЕАД, за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype. 
 

Венцислав Захов - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Здравейте, колеги. Казвам се Венцислав Захов – ръководител отдел… 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте. Вие, може би чухте това, което казах, че очакваме от Вас да вземете 

отношение по повод казаното от г-н Йордан Стоянов от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД, както, разбира се, във Вашето изказване Вие може да засегнете и други въпроси, 

които считате, че в рамките на общественото обсъждане трябва да бъдат поставени. 

Слушаме Ви. 
 

Венцислав Захов - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Ами ще премина по реда на въпросите, зададени. По отношение на индустриална 

зона – Божурище, там бяха заявени в миналото много големи мощности от порядъка на 

140 MW, които впоследствие се оказаха, че са нищожно малки. Предварително искам да 

Ви кажа, че ЕСО в десетгодишния План работи само по официални документи и 

заявления по Наредба №6. Няма как да работим с някакви прогнозни данни или с неща, 

които в бъдеще ще се построят, но не знаем точни параметри. В тази връзка на нашия сайт 

има съответните бланки за заявления за присъединяване по Наредба №6, където трябва да 

има абсолютно точни параметри, тъй като без такива точни параметри няма как да бъдат 

включени в програмата за електрорапределение и съответно да направим съответните 

корекции в бъдещата мрежа. По отношение на Божурище нямаме точни данни, какво 

предстои да се изгради като мощности и като изисквания и т. н. Няма как да го включим в 

плана. 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така. Кремиковци? 
 

Венцислав Захов - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

По отношение на Кремиковци, действително има втора връзка за захранване, но 

отново моля колегите от ЧЕЗ, както и другите, по-нататъшните въпроси, че ЕСО 

абсолютно коректно разглежда подадени заявления. Ние нямаме заявления с точни 

параметри. Говоря за Кремиковци и за западна част на София, и за източна тангента, ако 

има заявление с точни параметри и съответно ние ще ги включим в плана. Нищо страшно 

не е станало, ако те подадат такива заявления, ще ги включим в следващия план, който ще 

започне да се разработва в края на тази година. Не виждам нищо притеснително в случая, 

ако има точно приети документи към Наредба №6, подадени. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 



7 

 

Благодаря Ви. В резюме: към ЕСО няма подадени документи за включване към 

тези зони, които Вие изброихте, с оглед по Наредба №6, съответно Вие да приложите 

съответната процедура. От друга страна, тъй като десетгодишният план се актуализира 

всяка година с по една година напред, няма проблеми да бъдат включени тогава, когато 

има такава готовност. Така ли да Ви разбирам?  
 

Венцислав Захов - представител на ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Абсолютно. Точно така.  
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, това нещо беше чуто и от представителите на ЧЕЗ и вероятно 

те ще имат предвид това, когато представят своето становище към нас в предвидения 14-

дневен срок. Искам да обявя, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще 

се произнесе по Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2020-2029 г. на „ЕСО” ЕАД, с решение говоря ще се произнесе, за 08.10.2020 г. Благодаря 

Ви за участието, както на Вас, така и на останалите колеги от Централно диспечерско 

управление, които бяха заявили евентуално участие. 
 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-35/10.09.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за 

периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

  

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

 (А. Йорданов)                           ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

           

.................................................                                                      Р. ТОТКОВА 

 (Г. Златев)                  

            

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

 (Е. Харитонова) 
 

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

(П. Трендафилова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 

 


