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П Р О Т О К О Л 
 

 

София, 09.10.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2018-2027 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД  

 

 Днес, 09.10.2018 г. от 10:02 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 Светла Тодорова, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и за главен секретар Юлиян 

Митев, съгласно Заповед № 909  от 28.09.2018 г. (без право на глас). 

 

 На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически 

мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

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

по протокол № 173/01.10.2018 г., т.3, за участие в общественото обсъждане на План за 

развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 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 е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Вера Георгиева, Петя Андонова, Ваня Василева, Радостина 

Методиева.  

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-13/02.10. 2018 г. като заинтересовани лица 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, Българска стопанска камара. 
 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Стефан Симеонов – старши експерт към „Електроразпределение Север“ АД; 

 г-н Пламен Герджиков – директор ЦДУ към „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД; 
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 г-н Валери Ружин – директор на дирекция „Пренос на ел. енергия“ към  

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; 
 г-н Стефан Солаков – р-л отдел „,Енергийни режими“, ЦДУ към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; 

 г-н Венцислав Захов – р-л отдел „Електрически режими“, ЦДУ към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

 

На заседанието се яви и г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол 

и ДЕН. 

 

Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, „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, Българска 

стопанска камара не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Стефан Симеонов – старши експерт към „Електроразпределение Север“ АД: 

Нашето становище на „Електроразпределение Север“ АД ще бъде кратко. 

Запознахме се с доклада. Към момента нямаме забележки по отношение на доклада и за 

плана на развитие на ЕСО ЕАД. Въпреки това си запазваме правото да внесем писменото 

становище в 14-дневния срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Точно така. Правилно, г-н Симеонов. 14-дневен е срокът, в който могат да бъдат 

внесени позиции от  страна на всяко едно от дружествата, както и от граждани по повод на 

плана. 

 

Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН: 

Тази разработка на ЕСО ЕАД е просто като научен труд – много подробна и много 

аргументирана. Аз имам следните въпроси. Първо, кои енергийни стратегии сте ползвали 

за определени Ваши инвестиции към 2027 г. според необходимите количества ел. енергия 

на България? А те са известни на мен, както и на самия доц. Иван Н. Иванов, който 

представи заедно с…Иван Костов в БСК такава стратегия с извода, че за 2015 г. нямаме 

нужда от нови мощности. Така ли е, г-н Иванов? Вие ще го потвърдите, тъй като 

потреблението даже намалява. Това беше от името на „Лаборатория за управление на 

рискове“ към НБУ. На второ място, това е от 2011 г., както и сега е в сила Национална 

енергийна стратегия… тогава от г-н Кирил Цочев до 2050 г. Третата, за която не ми е 

известно, Вие може би сте ползвали, на Министерство на енергетиката, на което 

Народното събрание възложи да изработи енергийна стратегия до 2050 г. Това са основни 

постулати, основни изходни точки за увеличаване, намаляване или задържане на 

инвестициите. Вторият ми въпрос е инвестицията от 1 400 000 000 - в нея са едва 

148 000 000 от еврофондове. Може и да бъркам в цифрите, но съотношението е, че под 

10% и в тази връзка откъде ще ги получите? - собствени средства, бюджета или чрез 

увеличение цената на тока. Третият ми въпрос е къде е границата на инвестициите между 

ЕСО ЕАД и ЕРП-тата? Може би проявявам в момента некомпетентност - тези ЧЕЗ, ЕВН и 

Енерго-Про. Те винаги мотивират увеличението на цената на ел. енергия с писмено 

декларирани инвестиции в бъдеще. Да не би те на книга да преповтарят, да дублират 

Вашите инвестиции? Обикновено не ги изпълняват и отново ги дублират. Кой и как следи 
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и контролира заявяването на тези инвестиции от ЕРП-тата? Това са трите ми въпроса, 

които са част към ЕСО и част към председателя и членовете на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има ли други желаещи от залата, които желаят да вземат думата? Не виждам. В 

такъв случай, се обръщам към представителите на ЕСО ЕАД. Имаше отправени към Вас 

въпроси от инж. Винаров. Моля Ви, ако счетете, да отговорите на поставените въпроси.     

 

Пламен Герджиков – директор ЦДУ към „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД: 

Г-н Солаков ще отговори за балансите и за товарите, които са прогнозирани в 

Десетгодишния план на база, на които се развива мрежата.   

 

Стефан Солаков – р-л отдел „,Енергийни режими“, ЦДУ към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

Аз ще отговоря на първия въпрос на г-н Винаров кои енергийни стратегии сме 

ползвали. Както самият г-н Винаров спомена, последната официална стратегия е от 2011 г. 

и ако сравните какво е планирано и какво се е осъществило, ще видите, че тя е неактуална. 

Към момента все още нямаме утвърдена енергийна стратегия. На етап разработване е в 

Министерството на енергетиката. Затова също нямаме документ, на който да се базираме. 

Запитали сме абсолютно всички енергийни предприятия за техните инвестиционни 

намерения. Получили сме отговори от тях дали тези мощности ще бъдат в експлоатация с 

хоризонт 2027 г. Всички са декларирали, че тези мощности ще бъдат в експлоатация, 

което предполага, че ще направят необходимите инвестиции, включително по 

екологизация на въглищните централи. Съществува голяма неопределеност към момента 

по този въпрос какво ще се случи след 2021 г. Към момента няма някакви индикации дали 

ще имат  дерогация за въглищните централи, или няма да има, тъй като Десетгодишният 

план се разработва всяка година. Ако има нещо известно в следващия Десетгодишен план, 

ние ще отразим новите реалности. По отношение на стратегиите не само на г-н Иван 

Костов, има и други стратегии, също представени през последните месеци. Отчели сме 

положителните неща, които смятаме, че биха допринесли за по-добра разработка на 

Десетгодишния план. Общо взето, това е. Към момента съществува една такава 

неопределеност. Надяваме се в близко време да се изяснят, както и по въпроса с АЕЦ 

„Белене“ дали ще се строи, дали няма да се строи, тъй като развитието на 

производствените мощности има голямо влияние и върху развитието на мрежата, чийто 

предмет е този Десетгодишен план. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Имаше един въпрос дали не се смесват Вашите инвестиции, с тези на 

електроразпределителните дружества. Макар и кратко, отговорете на г-н Винаров. 

 

Стефан Солаков – р-л отдел „,Енергийни режими“, ЦДУ към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

Да, ще отговоря. Плановете на електропреносния оператор и на 

електроразпределителните дружества се утвърждават от Комисията. Няма смесване и 

Комисията е като арбитър дали има смесване. Няма смесване на такива инвестиции. Ние 

се консултираме с тях, както и те с нас, при разработването на съответните планове на 

преносните и на разпределителните мрежи. 

 

Говори Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН: без 

микрофон 
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…. въпросът с цените. Откъде ще инвестират тези средства? С тяхни собствени ли, 

чрез бюджета или чрез увеличение на цената? Това е важно за всички. 

 

Пламен Герджиков – директор ЦДУ към „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД: 

Това, което е записано - 148 000 000 привлечени средства, е това, което е досега 

привлечено. Ние кандидатстваме допълнително за втората връзка с Гърция - „Марица 

изток“-„Неа Санта“, както кандидатстваме за съфинансиране и за връзката между Варна и 

Бургас. Така се надявам, че ще привлечем още средства. Другите са наши – от бюджета 

никога не получаваме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сега се обръщам към работната група: Имате ли изказване по повод направените 

изказвания и коментари, последвали от ЕСО ЕАД? 

 

П. Младеновски: 

Аз ще отговоря на един от въпросите, които зададе г-н Винаров, тъй като той 

остана без отговор - кой контролира инвестициите и за смесването на инвестициите. Няма 

как да има смесване между инвестициите, които прави ЕСО ЕАД и съответно ЕСД, тъй 

като те инвестират в различни мрежи – съответно собственост на съответното дружество. 

Относно контрола. Да, прав е г-н Винаров, че разпределителните дружества обосновават 

поисканите по-високи цени с по-големи инвестиции, но Комисията ежегодно контролира 

изпълнените от тях инвестиции, съответно коригира всяка година, когато има 

неизпълнение на инвестиционната програма. Методът на регулиране на ЕСО ЕАД е по-

различен от този на ЕРД. При него, съответно в регулаторната база на активите, която се 

отразява в цените, се включват само тези, които действително са извършени през 

предходната календарна година и съответно капитализирани и отразени във финансовия 

отчет. Така че няма как, една бъдеща прогноза за големи инвестиционни намерения, да се 

отрази на цените на ел. енергия, както споменахте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към Вас, колеги. Имате ли изказвания? Не. Тъй като г-н Винаров се 

беше обърнал към мен, искам да кажа: Напълно сте прав, г-н Винаров, относно 

презентацията, която направих от името на „Лаборатория за управление на рискове“ в 

БСК. Едно нещо е много важно и трябва да се отбележи – това беше презентация и 

прогноза в 2014 г. След това, Вие знаете, се проведе Парижката конференция по 

проблемите на енергетиката и измененията на климата и оттам последваха и други 

решения за страните-членки на ЕС. Към момента, както беше казано от представителите 

на ЕСО ЕАД, има известна неопределеност и очаквам наистина в следващите месеци или 

година, да има яснота относно съдбата на част от българските термични електроцентрали. 

Тогава може вече и да се актуализира и прогнозата. Неслучайно планът за развитие на 

ЕСО ЕАД, което всъщност е една десетгодишна прогноза за развитие, се актуализира 

ежегодно. Иначе, напълно заставам зад това, че тя беше много точна прогноза, защото 

почиваше върху изменението на населението и демографските фактори, брутния вътрешен 

продукт, развитието на възобновяемите източници, развитието на енергийната 

ефективност и всички останали фактори, които там са отбелязани в този много обширен 

доклад, въз основа на който беше направена и съответната прогноза. 

Колеги, с това завършваме днешното обществено обсъждане на плана за развитие 

на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД и доклада относно този план. Преди да обява заседанието за 

закрито, искам да отбележа, че закритото заседание на Комисията, за приемане на 

решение, ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10:00 ч. Знаете, че започва да тече 14-дневен 
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срок, в който писмени становища могат да бъдат депозирани в Комисията и в мотивите 

към решението, което ще приемем на 31.10. 2018 г. Ще бъде взето отношение към всяко 

едно становище, което е постъпило в Комисията. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

 

На 31.10.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 

2018-2027 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-13/02.10. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

(Е. Харитонова)  

 

Ю. МИТЕВ 

 

       (съгласно Заповед № 909  от 28.09.2018 г.) 

 

 

 

           
  

Протоколирал: 

 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 

 


