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П Р О Т О К О Л 

 
София, 26.10.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

 

 

Днес, 26.10.2021 г. от 14:40 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

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

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР.  

 

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

по Протокол № 233/20.10.2021 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на План за 

развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД са поканени 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 относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на 

България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД е 

изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен 

Трифонов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Светослава Маринова. 

 

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 
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(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 25.10.2021г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 25.10.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-39/20.10.2021 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. 

 

  Министерство на енергетиката, „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 желание за дистанционно участие в 

обществено обсъждане. 

 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-н Мартин Янев – заместник изпълнителен директор в „НЕК“ ЕАД; 

• г-н Венцислав Марков – ръководител управление в „НЕК“ ЕАД; 

• г-н Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД; 

• г-н Стефан Сулаков - ръководител отдел „Енергийни режими“ в ЦДУ в ЕСО 

ЕАД; 

• г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД; 

• г-н Йордан Стоянов – ръководител направление „Контрол и развитие на 

енергийни активи“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; 

• г-н Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата на общественото обсъждане, бяха поканени голям 

брой заинтересовани юридически лица, това са различни дружества в областта на 

енергетиката, както и федерации, конфедерации и асоциации, свързани със сектора. От 

тях, желание за участие в общественото обсъждане, изразиха следните дружества, като ще 

прочета както дружествата, така и участниците, заявени от тях. В същия ред ще бъде 

давана думата на участниците. Първо, „Национална електрическа компания“ ЕАД, като 

становището ще бъде представено от Мартин Янев – заместник изпълнителен директор и 

Венцислав Марков – ръководител управление. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД, като Планът при тях ще бъде защитаван от г-н Димитър Зарчев - директор на ЦДУ и 

г-н Стефан Сулаков. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, становището им ще бъде 

представено от г-н Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ и г-н 

Йордан Стоянов – ръководител направление „Контрол и развитие на енергийни активи“ и 

„Електроразпределение Север“ АД, становището ще представи г-н Атанас Колев, който е 

председател на Управителния съвет на дружеството. За съжаление останалите поканени 

от КЕВР дружества, както вече казах и федерации, и асоциации, не се отзоваха на 

поканата. Моля Ви, връзка по канала за комуникации Skype с „НЕК“ ЕАД и по-специално 



3 

 

с господата Мартин Янев и Венцислав Марков. 

  

Служител от КЕВР потърси представителите на „Национална електрическа 

компания“ ЕАД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Още веднъж, моля Ви, направете опит за връзка, ако не, продължава общественото 

обсъждане и без участието на представителите на „НЕК“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР отново потърси представителите на „Национална 

електрическа компания“ ЕАД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така, въпреки направените няколкократни усилия, не се осъществи връзка с 

представителите на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Следващият участник, 

който трябва да изрази становище и това е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Очаквам 

връзка с господата Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ и Йордан 

Стоянов – ръководител направление „Контрол и развитие на енергийни активи“. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има контакт. Имаме ли визуална връзка? Като че ли не. 

 

Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте! 

 

Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

С кого разговаряме, тъй като не Ви виждаме на екрана? 

 

Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Огнян Нечев съм, ръководител отдел „Регулирани дейности“. До мен е Йордан 

Стоянов – ръководител направление „Контрол и развитие на енергийни активи“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Нечев, благодаря Ви, че се представихте заедно с г-н Стоянов. Моля Ви, в 

съответствие с процедурата на общественото обсъждане, да изразите становище по 

отношение на доклада, респективно на Плана за развитие на електропреносната мрежа на 

България за периода 2021-2030 г. на „ЕСО” ЕАД. Слушаме Ви! 
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Огнян Нечев - ръководител на отдел „Регулирани дейности“ в „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия, от името на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД Ви благодарим за предоставената възможност да участваме в това 

обсъждане. С колегите детайлно разгледахме Плана, който е оповестен на страницата на 

КЕВР и държа да отбележа, че в краткосрочен план задачите се изпълняват отлично. За 

тази ритмичност в нашата работа много голям принос има добрата комуникация между 

дружествата. В по-дългосрочен план след 2022 г., държа да отбележа, че пред „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД възниква необходимостта от допълнителна мощност в две 

направления. Едното направление, това е Курило, подстанция Металургична, а другото 

направление, това е североизточно от гр. София, след околовръстния път. Тези наши 

желания държа да бъдат отбелязани в Плана и ще бъдат отразени в становището на ЧЕЗ 

Разпределение, за да могат колегите от ЕСО в следващите планове да ги заложат и да 

бъдат удовлетворени потребностите на ЧЕЗ от допълнителна мощност. Становището на 

ЧЕЗ ще бъде внесено в определения от Вас срок. Благодаря Ви за вниманието! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Нечев за абсолютно конкретното изказване, което направихте. 

Искам да попитам дали г-н Стоянов иска да допълни нещо или той се солидаризира с 

Вашето изказване? 

 

Йордан Стоянов – ръководител направление „Контрол и развитие на 

енергийни активи“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: 

Аз няма да влизам в големи подробности, да не губя времето и вниманието на 

Комисията. Това са ни двете неврологични точки, които са край София и също държа да 

подчертая, че с колегите от ЕСО работим много добре съвместно и решаваме проблемите 

бързо и навременно. Ще Ви изложим подробности с подробни технически параметри в 

писмо. За … точка даже вече сме започнали една комуникация, писмена, така че 

подкрепяме Плана. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Стоянов! Сега, най-напред се обръщам към работната група, 

дали има някакви нови данни, факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени или, 

след като минат всичките? А да, извинявам се много. Има още един участник, това е 

„Електроразпределение Север“ АД. Преди това, само по отношение на изявеното 

становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, всъщност Вие имате две основни 

претенции. Едното, за развитие на мрежата за металургични дейности и второто, за 

развитие на мрежата в североизточна посока на гр. София, извън околовръстното шосе. 

Така ли беше? Те вече прекъснаха връзката с тях. Добре. Колеги, преминаваме към 

следващият участник, това е „Електроразпределение Север“ АД. Становището на 

„Електроразпределение Север“ АД ще изрази г-н Атанас Колев - председател на 

Управителния съвет на дружеството. Моля, връзка с г-н Колев. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Електроразпределение Север“ 

АД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Ало! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, слушаме Ви, г-н Колев. 
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Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие ни чувате също. Не можем да Ви видим. Няма визуален контакт, но 

независимо от това, г-н Колев, моля да изразите становището на „Електроразпределение 

Север“ АД по отношение на десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа 

на България. Заповядайте! 

 

Атанас Колев - председател на Управителния съвет на 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Благодаря! Здравейте, г-н Председател, уважаема Комисия, „Електроразпределение 

Север“ АД разгледа Плана за развитие на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и 

към момента нямаме забележки и възражения.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Фактически, няма забележки и възражения както към Плана, така и 

към доклада, който е изготвен от работната група на Комисията. Сега, колеги, се обръщам 

към представителите на вносителя, а това е „Електроенергиен системен оператор” ЕАД… 

 

 Е. Харитонова говори без микрофон. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добре. Колеги, тогава минаваме към въпроси и изказвания от страна на членовете 

на Комисията. Г-жо Харитонова, имате думата. 

 

Е. Харитонова - член на КЕВР: 

Това, което искам да обърна на вниманието на вносителите, да си прецизират 

сроковете за изпълнение на обектите, инвестиционните обекти на ЕСО. Извинявайте, 

обаче нелепо звучи в пет години срок за изграждане на електропровод 400 kV между възел 

Ветрен и подстанция Благоевград. Всички биха се засмели на петте години, защото две 

години е само ОВОС, който трябва да се изготви. Освен това, трябва да се отчуждят 

съответните терени и да се одобри трасето на този електропровод. За пет години не може 

да се пресече цялата Рила планина. Прощавайте, дадох го като най-драстичния пример. 

Преди малко г-н Нечев обърна внимание за електропровод между Металургична и 

Курило, това наистина е записано, такъв електропровод е записан. Пак с едни съкратени 

срокове, но това 110 kV може би има някаква готовност или ще има някакво съдействие от 

ЧЕЗ, но драстичният пример е 400 kV електропровод през цялата Рила планина, което сте 

записали във Вашия десетгодишен план. Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Харитонова! Други изказвания, колеги? Заповядайте, г-н Осман. 

 

Р. Осман - член на КЕВР: 

Искам да възразя с най-добри чувства към г-жа Харитонова, но последните години 

има промяна в законодателството. Процедурата за отчуждаване за обекти от национален 

характер, включително в енергийния сектор, е съкратена. Коментирахме го преди около 

10 години. Навремето даже една уличка в града трудно се прокарваше, но специално едно 

изключение законодателят е направил, направил е, така че вече процедурата по 

отчуждаване е много съкратена за обекти, които имат национално значение. Тоест тя е 

права, колегата е права, навремето беше така, в близкото минало. 
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Е. Харитонова говори без микрофон 

 

Р. Осман - член на КЕВР: 

Не е така, не е така… 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нека поред да се… Моля Ви се. 

 

Р. Осман - член на КЕВР: 

Не е така, има едно улеснение за отчуждаване, ако някой не си изпълнява свое 

задължение е друг въпрос, но процедурата за отчуждаване вече е улеснена. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Осман! Има ли други изказвания, колеги, от Комисията? Ако няма, 

сега най-напред, все пак ще попитам работната група, защото те могат да поставят и 

допълнителни въпроси към заявителя, след това ще дам думата на представителите на 

ЕСО. Имате ли, г-н Младеновски? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, ние няма как да поставим допълнителни въпроси към 

заявителя, защото в процеса на изготвяне на доклада, каквото е имало, сме го попитали, 

така че можем само да съобщим, че междувременно няма настъпили нови факти и 

обстоятелства.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Така е. 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Това, което сме смятали, сме го посочили в доклада. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, преминаваме тогава към изслушване на представителите на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, г-н Димитър Зарчев, който е директор на 

ЦДУ и г-н Стефан Сулаков. По-специално, добре е те да вземат отношение към това, 

което каза г-жа Харитонова, но също така и това, което беше казано от представителите 

на ЧЕЗ. И два проекта, на които те държат. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така, с кого разговаряме? 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля Ви се, представете се, защото сте в контражур и почти не виждаме лицата Ви. 

Чувате ли ме? 
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Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Да, чуваме Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте тогава. Да се представите, след което да представите и Вашето 

виждане по отношение на възникналите въпроси по време на общественото обсъждане. 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия за енергийно и водно 

регулиране, аз съм Димитър Зарчев - директор на дирекция Централно диспечерско 

управление към ЕСО ЕАД и г-н Стефан Сулаков – ръководител отдел „Енергийни 

режими“ в Централно диспечерско управление. До мен, от дясно, не се вижда в момента, 

г-н Венцислав Захов – ръководител отдел „Електрически режими“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, виждаме го. 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

От ляво е г-н Бойко Човиков – заместник директор на Централно диспечерско 

управление - ЕСО ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Слушаме Ви! Вие чухте ли изказванията, които бяха направени по време на 

общественото обсъждане? Нещо се прекъсна. 

 

Служител от КЕВР отново потърси представителите на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ако може наистина дори и ако се наложи и по телефона, за да чуем техните 

отговори. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, за телефонен разговор.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вижте. Има ли връзка? Тогава, да попитам, г-н Зарчев, чувате ли ни? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вижте, така, ако ме чувате само да Ви обясня, тъй като връзката се разпадна и не 

може да се възстанови, по начин да продължи общественото обсъждане, моля Ви, Вас, г-н 

Зарчев, г-н Сулаков и колегите, които са край Вас, в 14-дневния срок, който се дава след 

общественото обсъждане, да отговорите на въпросите, които бяха поставени от 

участниците в общественото обсъждане. Преди да закрия заседанието, колеги, искам да 

информирам както представителите на заявителя, така, разбира се, и Комисията, че 

насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по 

десетгодишния план за развитие… Г-н Зарчев… 

 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Да. Здравейте!  

   

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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…Ако още веднъж се разпадне връзката ще прекратим изслушването, но Ви моля, 

ако е възможно да отговорите кратко и ясно на въпросите, които възникнаха в хода на 

общественото обсъждане. Специално от представителите на ЧЕЗ и г-жа Харитонова. 

Слушаме Ви! 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

По отношение на представителите на ЧЕЗ, благодарим за въпросите. По отношение 

Металургична и Курило, в момента процедурите са приключили по подготовка на обекта. 

Започваме строеж на нов двоен електропоровод, който ще свързва (110 kV) подстанция 

Металургична и Курило, с което ще повишим преносната способност и съответно в тези 

райони на София ще има възможност за присъединяване на по-големи мощности.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Така, вторият въпрос. 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

По отношение на втория въпрос, който касаеше Казичене, работим в тясно 

сътрудничество с ЧЕЗ ЕАД, като вече обменяме кореспонденция, провели сме няколко 

срещи и резултата от тези срещи ще намери отражение в следващия десетгодишен план за 

развитие на електроенергийната система. Мисля, че вървим много добре и в една и съща 

посока, като в момента сме се фиксирали върху подстанция Казичене, където ще осигурим 

допълнителен капацитет за присъединяване на клиенти на електроразпределителното 

дружество. По отношение на въпроса на г-жа Харитонова, за новия електропровод 400 kV, 

да наистина сроковете са съкратени, тъй като текат подготовката на всички тези 

процедури, в следващия десетгодишен план ще се постараем да прецизираме така 

заложените срокове, така че те да отговарят на реалното време за изграждане на тази 

връзка. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Все пак се надяваме, срокът, който е заложен (петгодишен), ако е 

възможно да бъде спазен от ЕСО. 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

Ще направим всичко възможно. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Що се касае до препоръката на ЧЕЗ, тя беше именно в следващия план да заложите 

към Казичене изграждането на мрежата, отвъд околовръстния път. Благодаря Ви! Колеги, 

насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение за 

18.11.2021 г. В рамките на 14 дни след днешното обществено обсъждане, всички както 

участвали в общественото обсъждане, така и не взели участие в днешното обсъждане, 

могат да депозират своите становища в Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Отношение към предложенията ще бъде взето в обяснителната записка към решението, 

което Комисията ще приеме на 18.11.2021 г. Благодаря Ви, колеги. От ЕСО за участието, 

но съжалявам за това, че имаше проблеми с комуникацията и завършваме общественото 

обсъждане. Успешен ден! 

 

Димитър Зарчев - директор на дирекция ЦДУ в ЕСО ЕАД: 

И ние благодарим, успешен ден Ви пожелаваме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря и на Вас от името на Комисията! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-39/20.10.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-

2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Г. Златев 

 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 

 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 
 


